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উৎসর্গপত্রম্ 

পৃথীন্দুং কমনীক্পমুক্তিবন্থধালঙ্কারভূতং জগণ্- 
কল্যাণাম্স কৃতশ্রমং পিতৃপদং স্বুত্বোচ্চশিক্ষাব্রতম্। 

পাল্যানাং প্রাতিপালনে কৃতমতিং স্থ্যাম্মাও্রস্পীদহ, বুধং 

গ্রন্থেনৈব বিনোদম্থামি স্থধিষং গ্রন্থপ্রিযং সাদরম্ ॥ 





মজলাচ্গরণম্ 
কালাভ্তোধরকাস্ভিস্থন্দরতন্ড শ্রীমুক্তিসীতাপতে ! 

বুক্ষসঙ্ব-নিপীডিতোক্তমমুনেবিদ্রান্ষকারে রবে ! 

মোহত্ঞপেত-নিপীভ্য-চিক্তবিনপ্পিনে ভক্তিব্রমে মে চরন্ 

ভ্ভানালোক্স্কতীক্ষবাণনিকবৈ5 সর্বজ্ঞ ! তান্ নাশস্স 

ন্যাস্সালোকবিঘট্রিতোশ্কটতমে। বঙ্গোচ্চছুড়ামণেহ 
পাগ্ডিত্যাঙজমহত্বধশ্্বশসা বিদ্বশুকুলালঙ্কতেঃ ৷ 
ওদাধ্যাদিতণাকরম্ঠ ককুণাপুর্ণাত্সনহ সম্ভুতং 
বন্দে দেব-পিতামহশ্ঠ চরণে হ্যায়ৈকসিন্ধষোও পরম্ ॥ 

যষম্সোহ পুপ্যপ্রভাবেশ সংসার প্রতিপাল্যতে । 

বঙ্গদেশপ্রনসিছ্ধৌো' তে। নমামি পিতরো মম ॥ 

স্লম্স্পাঁদস্বকজ্ল 
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শাস্ত্রের উপযোগিতা 89 নী রি ও 

বিস্যাস্কা ন-নিরূপণ যি 
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পূর্ববপক্ষ ও উত্তরপক্ষ 
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মূল 5" 
অন্রবাদ রর 

নি 

কাহাদের জন্য শান্তরচন! হইয়াছে তাহার নিরূপণ 

পদার্ধোদেশঃ--১৬-৩০ পৃঃ 
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বিষ পৃ 
অভিধেয়-পদার্থের শ্থুলতঃ ত্বরূপ-নির্দেশ 1 11 2 . ২৩-২৪ 

্যায়স্থত্রের প্রথম সুত্রের ব্যাকরণঘটিত প্রশ্নের আলোচনা ৮০ ২৫৩০ 

তত্বশবের অর্থ-নিরূপণ 48 রঃ ্ ২ 

যোড়শপদদার্থী-প্রতিপাসতববম্_-৩৭ -৯৪ পৃঃ 

প্রমেয-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা /,. *৯* ৮, টু ৩০ 
গ্রমাণের উপযোগিত! ১৪৪ নর নী ঢা ৩১ 

ন্ায়-বাক্যের প্রয়োজন :** *** র্ রঃ ৩২ 
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বিষয় 

সামগ্রীর করণত্ববাদ--পূর্ববপক্ষ ” 
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মতের সমর্থন 
মূল যে দং রর 

অন্ছবাদ 

টিপ্ননীতে প্রমাণসন্বদ্ধে জৈনমতের ও অপরাপর নর পা আলোচনা 

প্রমাণলক্ষণাস্তর-খগুনম্_-১২৭-২১০ পৃঃ 

জ্ঞানপ্রমাণবার্দীর মতের খণ্ডন 

সাকার-জ্ঞানবাদীর মতের খণ্ডন 
মূল ৪ কর ৬5৬ 

অনুবাদ কঃ রি রি 

এই মতে “অর্থের প্রতঃক্ষ হয় না” ইত্যাদি অুপপতি-প্রদর্শন 
টিগ্লনীতে বৌদ্ধমতের বিশদ আলোচনা 
শবর ও কুমারিল-মতের খণ্ডন *** ** 

জ্ঞান পরোক্ষ কিনা, এই মতের আলোচনাপ্রসঙ্গে জ্ঞানক্রিয়াম্বরূপ এই 
মতের খণ্ডন 

ক্রিয়াপদার্থের বিচার-প্রতিপক্ষের মতের খণ্ডন এবং 'জানক্রিযা অনুমেয় 
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আলোচনা ঠা রঃ টি 

15৯ 

ৃষ্ট 
৪৮ 

৪৯৯-১০৩ 

১৬৩-১৬৬ 

১০৭-১১৪ 

১১৪-১২৩ 

১২৩-১২৪ 

১২৪-২৬ , 

১২৬-২৭ 

৯২৭৩২ 

১২৪৯ 

১৩১-৩২ 

১৩২-৩৩ 

১৩৫-৩৮ 

১৩৮-৪ ৪ 

১৪৪.৪৯ 

১৪৯৬৬ 

১৬৭-৭১ 

১৭২৭৮ 

১৭৮-৮৬ 

৯৮১-৯৮৮৭ 
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বিষয় 

“অবিসংবাদ্দক' প্রমাণ এই ন্তায়বিন্ুকারের মতের বিশদ আলোচনা ও 

তাহার থগুন ১৪১ রা 

'1দ্ধিবৃত্তি প্রমাণ এই সাংখামতের থগ্ডন *** 

প্রমাণলক্ষণ-ভদ্বিভাগৌ-_-২ ১০২২০ পৃঃ 

প্রমাণের চারিটী বিভাগ ও প্রমাণের সাধায়ণ লক্ষণ 
প্রমাণের সাধারণ লক্ষণ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য 

মূল 

সন্ধে বাক্যভে্দের আপত্তি 

ঝাকাভেদরূপ দোষের উদ্ধার দু যা 

চতুর্বিধ প্রমাণ, এই মতের উল্লেখ এবং প্রসঙ্গক্রমে চি 
অন্ভিমত-খ্যাপন *** 

টিগ্ননীতে কোন্ কোন্ দাশনিকমতে টি প্রমাণ তাহার উল্লেখ 

প্রমাণদবৈবিধ্য-স্থাপনম্_২২*-২৪৬ পৃঃ 

বৌদ্ধঘতের উখা "ন 

বিধয় দুষ্ট প্রকার--এই হেতু জ্ঞানও দুই প্রকার 

পূর্বোক্ত মতই দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইতেছে 
বৌদ্ধমতে প্রমাণ-সংপ্লব সমীচীন নহে 
বৌদ্ধমতের আরও দৃঢ়ভাবে স্কাপন -** *** 
টিগ্ননীতে বিভিন্ন বৌদ্ছ-সম্প্রদায়ের মতের উল্লেখ এবং টায়মতের সহিত 

তুলনা 

প্রমাণঘৈবিধ্য-খগুন্ম_২৪৬-২৭২ পৃঃ 

পরমত-খগুন আবস্ভ করিয়। সবিকল্পক-প্রতাক্ষের প্রর্থি বৌদ্ধরা যে 
অবিচার করিয়াছেন, তাঙ্কার উল্লেখ ... 

প্রতাক্ষের বিষয় প্রকান্র ও জানপ্রকাশ-্কামর্ঘোর খগ্ুন 

প্রমেয়দবৈবিধ্যমূলক প্রমাণস্ববিধা উপপন্ন হয় না 

সামগ্রীভেদ ও ফলভেদবশতঃ প্রর্মাণচতুষয়-স্থাপন 

পৃষ্টা 
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২১০-১৪ 

২১১ 

২১৩-১৪ 

২১৪ 

২১৫-১৮ 

২১৯ 

২২০ 

২২৬-২৭ 

২২২২৩ 

২২৪-২৭ 

২২৭২৮ 

২২৯৩২ 

২৩২ ৪৬ 

২৪৬-৪৭ 

২৪৭-৫২ 

"২৫২ ও ২৫৩ 

২৫৩-৫৪ 



বিষয় 

গ্রমাণ সংপ্রব-স্থাপন 
বৌদ্ধদের আশঙ্কা *** *** 
পূর্বোক্ত আশঙ্কার দৃঢ়ভাবে স্থাপন রি 

টিগ্লনীতে বৌদ্ধমন্চে :কান্ জান প্রমাণ ও কোন্ জ্ঞান অপ্রমাগ তাহার 
বিশদ আলোচনা ** হি ৮৯, 

বৌদ্ধমতে বাপ্তি প্রভৃতির আলোচনা, অনুমানের অসারতাস্থাপন, প্রমাপ- 

সংপ্রবের আবশ্যকতা ... রঃ 
টিগনীতে প্রমাণ-সংপ্লবের বিস্তৃত আলোচনা এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শবের 

গ্রমেয়বিষয়ক বিচার *.. ও রন 

অর্থাপত্তি-প্রামাণ্যোপপাদনম__২৭২-৩*১ পৃঃ 

প্রমাণ-চত্ষ্টয হইতে অতিরিক্ত প্রমাণবার্দিগণের মতোলেখ 

“অর্থাপত্তি অতিরিক্ত প্রমাণ, উহ্! প্রভাকর ও কুমারিলের মত 

ভট্টমতে অর্থাপত্তির স্বরূপ ও বিভাগ-নির্দেশ ও প্রমাণাস্তরত্ব-স্থাপন 
ভাস্তোদ্ধত অভাবপূর্ধিকা অর্থাপত্তির বিচার-_নৈয়ায়িক-মত-খগ্ডন ও 

ভট্টমত-স্থবাপন 
শ্রতার্থাপত্তির বিবরণ ও ইঠ1 এন্থমান হইতে পৃথক্ রঃ মতের স্থাপন 

টি রিদানিনা বানা ১-৩৬৭ পৃ 

অর্থাপত্তি অনুমান হইতে অনতিরিক্ত ইহ। সামান্তভাবে কথন 

প্রসঙ্গক্রমে মীমাংসকনম্মত শক্তিপদার্থের বিচার ও ইহার খণ্ডন 

অভাবপৃর্ব্বিকা অর্থাপাত্ির অনুমানে অস্তর্তা বগ্রদর্শন 

প্রভাকরঘতাবলম্বীদের নূতন পূর্ধ্বপক্ষ ও ইহার খণ্ডন 

প্রথমে দৃষ্ার্থাপত্তির খণ্ডন ্ 
টিগ্পনীতে গ্রভাকরমতের আলোচনা 

শ্রুতিবাকোর কি ভাবে অর্থবোধ হয়' ইহার বিচার করিয়া বিন খণ্ডন 

*বিনিয়োগবিধি-স্থলেও শ্রুতিকল্পনার আবশ্তকতাঁনাই *** ৪ "" 
টিগ্লনীতে মীমাংসকসম্মত বিনিয়োগবিধির ও ইহার সহকারী গ্রমাণসমূছের 

আলোচনা ও অয়ন্ত প্রভৃতি নৈয়া্িকমতের সহিত ইহার তুলনা 
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৮৮০ স্যায়মঞ্জরী 

বিষয় 

মীমাংসকক্্তক যে সব আশঙ্কা উত্থাপিত হইতে পারে নেই সমস্ত আশঙ্গার 
বিবেঃনাপূর্বক খণ্ডন '*" ৮ ্ 

আলঙ্কারিক পশ্মতর্বনিবিচার 

অভাবপ্রাম্মাণ্যে+পপাদনম্__€ ৬৭-৮৯ পৃঃ 

জ্ক্চভট্র পূর্ববপক্ষরূপে প্রথয়ে কুমারিলের মতের উল্লেখ করিতেছেন, 

অভাবরূপ বস্তু গ্রাহক অভাবাখ্য প্রমার্ণের লক্ষণ ৯. 

ইক্ট্রিয়লঞ্রিকর্ষের দ্বারা অভাবজ্ঞান সম্পাদিত হয় না 

সংযুক্তবিশেষণভাবসঙ্লিকর্ষের দ্বারাও উক্ত জ্ঞান উৎপাদিত হয় না 

কুমারিল ভট্ট একটা দৃষ্টান্তত্বারা অভাবজ্ঞান যে চাক্ষুষ নহে তাহার উপপাদন 

করিতেছেন ৮০" 

টিগ্লনীতে কুমারিল ও তাহার শিশ্ত-সম্প্রদায়ের মত এবং নৈয়ায়িকদের 

মত আলোচিত হইয়াছে--এবং এই সকল মতের তুলনাত্মক 

সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে ** 
অস্কুমানের দ্বার! অভাবের গ্রহণ হয় ন৷ 

অভাবপ্রমাণ-স্বীকারপক্ষে বিশিষ্ট যুক্তি প্রদর্শিত নিরা 

অভাবশ্য পৃথক্প্রামাণ্য-খগুনম্__৩৮৯-৪৯২ পৃঃ 

জয়স্তভট্ট প্রথমে দেখাইতেছেন যে অভাব ইন্দ্রিয়গ্রাহ 

অভাবের গ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়সন্মিকর্ষের উপপাদন 

কুমারিল-প্রদত্ব অভাবের পৃথক্প্রামাণা-দাধক দৃষ্টান্তের ও অন্যান্য দৃষ্টাস্তের 

আলোচনা! এবং ইহার! যে অভাবসাধক নহে ইহার নিরূপণ 

অভাবসাধক বিশিষ্ট প্রমাণের খণ্ডন. .*. রী 

অভাববস্তত্ব-নিরাকরণম্-_-৪*২-৪১৯ পুঃ 

রক্তাত্ঘব-তৌখ্মতের উল্লেখ 

প্রতিযোগীর সহিত অভাবের সম্বন্ধ না 

উদ্ভাদের মধো বিরোধরূপ সম্বন্ধ নাই-_ভাবপদার্থের বিনাশক.হেত শা 
অভাবপদার্থের অনঙ্গীকাক্প-পক্ষে বৌহ্ষঙ্নের খুক্তি 

অন্ভাবপধার্থ-স্বীকারের পক্ষে কুষারিঙ্ের রন তাহার খণ্ডন, 

 অঞর্থ-বিচার-_অঙ্থপলকষি-্বীকারপক্ষ ূর্বপক্ষ 
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বিষ 

অন্পলন্ধির স্বরূপ, বিভাগ ও উদ্দাইরণ 

বৌদ্ধদের পূর্বোক্ত পূর্ববরপক্ষের উত্তর 
কৌ্বসিন্ধান্তের কথন-_অভাবাখ্য বস্ত নাই ..., 

অভাববস্তত্ব-স্থাপনম্_-&১৯-৪৫ পৃঃ 

অভাববিষয়ক জ্ঞান নির্ব্বিষয়ক নহে 

টিপ্ননীতে অভাবের নির্বিকল্পক-প্রতাক্ষ কোন্* মতে থাকে তাহার 

আলোচনা ঠা 

অভাবের প্রাপ্তিত্বারা অভাবজ্ঞানের প্রমাত্ব-বাবস্থাপন 

ব্যবহারপরম্পরা-স্বারা অভাবের ব্যবস্থা 

অভাবের অলীকত্ব-নিরাসন্ধার| জানজনকত্ব-ব্যবস্থাপন 

টঞ্পনীতে এই প্রসঙ্গে রামানুজ প্রভৃতির মতের আলোচনা ৮. 

নাস্তিত্বজ্ঞানের বিষয়নির্দেশ-_-অভাবের সহিত গ্রতিযোগীর সন্বদ্ধ-নির্দেশ -. 

বিরোধরূপ সম্বন্ধের উপপত্তি ও অন্তান্য আপত্তির খণ্ডন .. 

বৌদ্ধমতের আরও খগুন _ত্বভাবাহুপলন্ধি প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অন্তর্গত ইহার 

নিরপণ--ইত্যাি 
গ্রভাকরমত-খগ্ডন 

বৌদ্ধমতে ও প্রভাকরমতে আরও বিলি 
টিগ্ননীতে অলীক-প্রতিযোগিকাভাবের প্রত্যক্ষ হয় কিনা এই বিষয়ে বিভি্ন 

মতোপন্তাস-_কুমারিলের অস্থুপলবি-প্রমাণসাধক দৃষ্ান্তস্থল-___শ্যরূপ- 
মাত্রম ইত্যাদি ল্লোকের বিশদ আলোচনা ৯, 

অভাবভেদাঃ-_-৪৪৫-৫১ পৃঃ 

জয়স্কের মতে অভাব ভিতিধ__ইনি অপর দুইটী মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন টা স্ 

টিগ্লনীতে বন দার্শনিকের মত আলোচিত ষ ছে 

সম্তবৈতিহায়োর্মানান্তরত্বনিরাসং-_-৪৫১-?৫ পৃঃ 
টিগ্রণীত সম্ভব ও এতিহের প্রামাণাবিষয়ক এ্বিভিন্ন দার্শনিক জশ্প্রদায়ের 

মতদমূহ আলোচিত হইয়াছে রি 
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ভূমিকা 

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় গৌড় জয়ন্তভট্র কাশ্মীরের অন্ধকারাবৃত নিষ্ভন 

কারাগৃহ আবদ্ধ থাকিয়৷ যে জ্ঞানের প্রদীপ স্বালিয়া গিয়াছেন তাহার অতি 

ক্ষীণরশ্মিও ধাঁহাঁর নয়নগোচর হইয়াছে তিনি যে বিন্রয়ে অভিভূত হইয়া ' 
পড়িবেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা লোকমান্য বালগজাধর 
তিলকের কারাগুহে রচিত গীতারহস্ত দেখিয়া বিস্মিত হই কিন্ত্ত শ্তায়মঞ্জরীর 
মত ছুরূহ গ্রন্থ কিরূপে যে জয়ন্তভট রচনা করিলেন তাহা! ভাবিতে ভাবিতে 

কেবল তাহার লোকোত্তর-প্রতিভার কথা মনে করিয়া স্তর্তিত হই। 
মনে হয় তাহার শাস্ত্রীলোচন৷ ধন্য । ন্যায়মঞ্জরী না পড়িলে ন্যায়মঞ্জরীর 
ভূমিকাপাঠ নিরর্থক । যে গ্রন্থে প্রতিচ্ছত্রে তীহার নিপুণ বিচার-শক্তির 

পরিচয় পাওয়া যায় সে গ্রন্থের ভূমিকা রচন! করিয়া তাহার সেই অসামান্য 
শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস ধৃষ্টতামাত্র। প্রীভাত-সূর্য্যের দীপ্তরূপের 
প্রতিবিম্ব কি মসীর কৃষ্ণবর্ণে ফুটাইয়া তুল! যায় ? 

হ্যায়মগ্তরী কাব্যশান্ত্র নয়। ভুমিকায় যে নায়ক-নায়িকার চরিত্র 

বিশ্লেষণ করা যাইবে তাহার উপায় নাই। তাহার মতের বৈশিষ্ট্যমাত্র 
দেখাইলে যে তাহান্পন আংশিক পরিচয় দেওয়া হইবে তাহারও উপায় নাই । 
নৈয়ায়িকের মত দেখাঁইতে হইলে তাহার মত কি ভাবে গড়িয়। উঠিয়াছে 
তাহা দেখাইতে হইবে । তিনি কিঞ্প ভাবে অন্তমতের খগ্ন করিম্বাছেন 
তাহা বুঝাইতে হুইবে। তাজমহলের রূপ তাহার অপূর্ব অবয়ব- 
সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে। একটী একটী করিয়া আমরা যদি মনে 
মনে তাহার মূল্যবান্ প্রস্তরগুলি বাছিয়। লই, এবং অল্প ছ্ুল্যের প্রস্তরগুলির 

উল্লেখ না করিয়া যদি শুধু অধিক মুল্যের গ্স্তরগুলির উল্লেখ করি, তাহা 

হইলে আমাদের তাজমহলের বিবরণটা শ্যায়মঞ্জরীর ভূমিকার মতই হইবে। 
গ 
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সুতরাং হ্যাঁয়মগ্ররীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্বার ইচ্ছা আমার নাই; কারণ, 
এই রকম ভূমিকা রচন| করিলে আমি লোকের উপহাসের পাত্রই হইব। 

আর" এক কথা, এই খণ্ডে ন্যায়মঞ্জরীর একদেশমাত্র প্রকাশিত 

হইতেছে । এখন দীর্ধাকার ভূমিকার দ্বারা অধিক প্রয়োজনীয় অংশের 
স্থান অধিকার করিতে ইচ্ছান্হয় না। অন্তিম খণ্ডের পরে বিস্তৃত ভূমিকায় 
ন্যায়মঞ্জরীর বৈশিষ্ট্য দেখাইবার ইচ্ছা রহিল, এবং এই ইচ্ছা আমার 
বিবেচনায় অন্যাধ্য হইলেও এরূপ"ভূমিকা রচনা করিতেই হইবে; কারণ, 
অনেক পাঠক আছেন ধাহাদের এই সুদীর্ঘ গ্রন্থ পাঠ কারযার মত সময় 
নাই'। 

বর্তমানে এই ভূমিকায় অন্য একটা বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত 
হইতেছি। ন্যায়মঞ্জরী-পাঠের পূর্বে আমাদের মনে স্বতঃই কয়েকটা 
প্রশ্ন উঠিয়া! থাকে যে, জয়ন্তভট্ট কে? কোন্ দেশের লোক ? কোন্ 
কালে ইনি বর্তমান ছিলেন? কোন পরিচিত গ্রস্থকারের সহিত ইহার 
কোন সম্বন্ধ আছে কি না? দেখা যাউক, এই প্রশ্নগুলির কোন সমাধান 

আমরা করিতে পারি কি না। জয়ন্তভট্ট নিজের ন্যায়মণ্তরী-গ্রন্থে স্প্টতঃ 

কোন কথাই বলেন নাই । প্রসঙ্গক্রমে ইনি দুই-একটী কথ! বলিয়াছেন, 

যাহা হইতে আমরা জয়ন্তভট্রের কুলপরিচয়, আবি9ভাবের কাল প্রভৃতি 

জানিতে পারি। নৈয়ায়িক-শিরোমণি জয়ন্তভট বিশুদ্ধ যাঁজ্ঞিক-কুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বপুরুষ বজদেশীয়। ইহার একজন 
পর্ববপুরুষ কাশ্মীরে গিয়া বসবাস করেন। ইঁহাঁরই পিতামহ কল্যাণস্বামী 
যজ্ঞজসমাপনান্তে গৌরমূলক নামক গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন্স। জয়ন্ত নিজেই 
গ্রামপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন (ন্তায়মঞ্জরী, প্রাচীন সংস্করণ, পৃঃ ২৭৪ ), 
জয়ন্তভট্ের পুক্র অভিনন্দ স্বরচিত কধ্ম্বরী-কথাসার নামক কাবাগ্রন্থে 

আপনার বংশের পরিচয় দিয়াছেন। অভিনন্দের কথা হইতে আমর! 

জানিতে পারি যে জয়ন্তের প্রপিতামহ শক্তিস্বামী মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের 

মন্ত্রী ছিলেন। কর্কোটবংশীয় যুজ্াপীড় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নরপতি। তাহার, 
রাজত্বকাল ৭৩৩ খুষ্টাৰ হইতে ৭৬৯ খুষ্টাব গর্ধ্যন্ত। ইহা হইতেই: 

আমরা জয়ন্তের কালের অনুমমি করিতে পারি । 
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যাহা হউক জয়ন্তভট্ট তাহার ন্যায়মঞ্জরীতে (প্রাচীন সংস্করণ, ২৭১ 
পৃষ্ঠায়) রাজ৷ শঙ্করবর্্নার উল্লেখ করিয়াছেন_ 

পতদপূর্বব।মতি বিদিত্ব। নিবারয়ামাস নিন 

রাজ৷ শঙ্ধরবন্মা ন পুনর্জৈনাদিম'তমেবম্।৮ 

জয়ন্তভট্র এই শ্লোকে লিটের প্রয়োগ কেন করিলেন ? শঙ্করবর্া 
কি জয়ন্ততট্ের বনুপূর্বববর্তী ? না, ইহা স্তইতেই পারে না; কারণ তাহা 
হইলে জয়ন্তের প্রপিতামহ মুক্তাগীড়ের সমসাময়িক হঈতেই পারেন না । 

তবে এখানে পরোক্ষ-অতীতকাল-নির্দেশের কারণ কি? 

জয়ন্ত শ্যায়মঞ্জরীতে ( প্রাচীন সংস্করণ, ৩৯৪ পৃষ্ঠায় ) বলিয়াছেন _ 

“রাজ্ঞ! তু গহবরেহস্মি্নশব্দকে বন্ধনে বিনিহিতোহহম্ । 

গ্রন্থরচনাবিনোদাদ্দিহ হি ময়! বাসর! গমিতাঃ ॥৮ 

মামার মনে হয়, তিনি যখন কারারুত্ধাবস্থায় ছিলেন দেই সময়েই 
রাজ! শঙ্করবন্ম্ন। নীলাম্বর-ব্রত প্রথ। রহিত করিয়াছিলেন। মহাভাষ্যে পরোক্ষ 

কাহাকে বলে এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে__ 

পরোক্ষত্বন্ত বর্ষশতবৃত্তত্বমিত্যেকে ৷ বর্ষসহত্রবৃত্তত্বমিত্যপরে । দ্বযহবৃত্তত্বং 

্রাহবৃত্তত্বং চেত্যন্তে । কুড্যকটাগ্ভন্তরিতত্বমিতীতরে ॥ 

সুতরাং নির্জন গহ্বরে যখন আবদ্ধ ছিলেন তখনই এই প্রথার 
উচ্ছেদসাধন সংঘটিত হইয়াছিল। 

আর একটা কথ! মনে পড়িতেছে। রাজতরঙ্গিণীতে বলা হইয়াছে__ 

পিজস্তয়োর্বায়কাখ্যো গৌরীশম্থুরসন্মনোঃ। 

চাতুবিষ্ভঃ কৃতস্তেন বাগ্দেক্ীকুলমন্দিরম্॥৮ 81১৫৯ 

এ নায়ক কোন্ ব্যক্তি ?*ফ্টান্ (72701. 96910) অনুমান করিয়া বলিয়াছেন 

যে এই ব্যক্তি আলঙ্কারিক ভট্টনায়ক। ইনি একজন অলঙ্কারের 
্রন্থকর্তী। অভিনব-গুপ্ত প্রভৃতি ইন্তার উল্লেখ ঝ্বরিয়াছেন। এই 
আলঙ্কারিক-সম্বন্ধে আমাদের অন্য কোন জানিবার সূত্র নাই। 
আলঙ্কারিক বলিয়াই যে ইনি বেদজ্ঞ ও সর্ববশান্ত্রবিশারদ হইবেন 
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তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমার মনে হয়, ইনিই 
হইতেছেন আমাদের নৈয়ায়িকশিরোমণি জয়ন্তভট্ট। ইহার বেদত্ান-সম্বন্ধে 
আমাদের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইনি ব্যাকরণে ব্যুণ্পন্ন, 
কাবো স্থরূসিক, অলঙ্কারশান্ত্রে মভিজ্ঞ, চতুর্ব্বেদে পারদর্শী, মীমাংসাশাস্ত্ে 
নিষ্াত, বোদ্ধশাস্ত্রে কৃতবিগ্ধ* এবং তর্কবিষ্ভায় অদ্বিতীয় । অতএব 

এক কথায় ইহাকে বাগ্দেবীর কুলমন্দির বলা চলে। কল্হণ এত বড় 
স্বনামধন্য পঞ্চিতের নামোল্লেখ “করিলেন না কেন? শঙ্করবণ্মীর পরের 

আচরণ জয়ন্ত নিজের গ্রন্থে সুক্গমভাবে লিখিয়াছেন। এখন কল্হুণ 

যদি জয়ন্তের নামোল্লেখ করেন, তাহা হইলে নানারূপ অপবাদ তীহার 

নামে আরোপিত হইতে পারে, এইরূপ মহাপুরুষের নামে কলঙ্কম্পর্শ ন| 
করে এই জন্যই তাহার সর্ববিদিত নামের কথ উল্লেখ করেন নাই। 

জয়ন্ত যে তাহার সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চিত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ 
নাই। সুতরাং তাহার পক্ষে নায়কাখ্য।/ লাভ কর অসম্ভব নহে। 

অভিনন্দও তাহার পিতৃপরিচয়ে বলিয়াছেন যে, সরম্বতীদেবী তাহাতে বাস 

করিতেন; অর্থাৎ তিনি সরম্বতীর কুলমন্দির! শঙ্করবন্মীর দেবত্রা- 

সম্পত্তিহরণ, প্রজানিপীড়ন, ত্যাগভীরুতা, গুণিসঙ্গপরাত্মুখতা, কবিদের 
বেতনদ।ন-বিরতি প্রভৃতি কলঙ্ক ইতিহাসপাগীর স্থবিদিত। তিনি যুদ্ধ- 
যাত্রার পূর্বে দেবমন্দিরের অর্থগ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন না। জয়ন্ত 
যে মন্দিরদ্ধয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন সেহ মন্দিরদয়ের অর্থাপহরণে উদ্ভত শঙ্কর. 

বন্দমার সহিত সত্যনিষ্ট ধার্ট্মিকপ্রবর জয়ন্তের মতানৈক্য হওয়া স্বাভাবিক, 
এবং ইহারই ফলে তাহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া 

মনে হয়। রি 

আমার পরমমিত্র ডক্টর শ্রীযুক্জ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ.. 

পি-এচ. ডি. মহাশয় তাহার জয়ন্তভট্ট-শীর্ষক সৃলিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন-_ 
পঙ্গু কিংবা! পার্থের রাজন্বকালে জয়ন্ততট্র কারারুদ্ধ হুইয়াছিলেন। তখন 
পিতাপুক্র আধিপতা-লাভের জন্য সর্বদা সংগ্রামে বাস্ত। জয়ন্তভট্ট 
সরলপ্রাণ নৈয়ায়িক। রাজনীতির কুটনীতিতে ছিনি অনভ্যন্ত । তন্্িন্ 
অথবা একাগ্-দলের সঙ্গে তাহার সৌহার্দ্য ছিল বলিয়া আমাদের জান 
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নাই। পূর্বোক্ত রাজদ্বয়ের রাজত্বকালে কেহ বন্দী হইয়।ছিলেন বলিয়া 

আমাদের কোন প্রামাণিক সাক্ষ্য নাই। স্বভাবছ্বৃত্ত বলিয়া! যে তাহাদের 
একজন জয়ন্তভট্টরকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা মনেহয় না। 

আরও এক কথা, জয়ন্তের প্রপিতামহু কর্কোটবংশীয় মুক্তাপীড়ের মন্ত্র 

ছিলেন। শঙ্করবন্ম। প্রভৃতি উৎ্পলন্ুশীয়। এই উৎপলবংশীয়ের! 

কর্কোটবংশীয়দের উচ্ছেদসাধন করিয়া রাজ্যলাভ করেন। অতএব 

নিরূপদ্রব বাস করিতে হুইলে জয়ন্তব্পেবের রাজনীতি-ব্যাপারে কোন 

সম্পর্ক না রাখাই স্বাভাবিক নিয়ম । অতএব জয়ন্তভট্র পশ্নু অথবা 

পার্থ-কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে পারেন ন। 

শক্করবন্দমার রাজত্বকাল ৮৮৩ খুষ্টাব হইতে ৯০২ খুষ্টা্দ ৪ 

শঙ্করবন্্া রাজ্যলাভের অল্পকাল পরেই যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই সময়েই 

জয়ন্তভটু কারারুদ্ধ হন। সকল শান্ত্রের সমস্ত বিষয়গুলি ইনি পুঙ্থা নুপুঙ্খ- 

রূপে যে ভাবে আয়ন্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে ২য় ইনি দীর্ঘকাল 

অধ্যাপনা-কাধ্যে রত থাকার পরে কারাগৃহে আবদ্ধ হন। মন্দিরের 

অধ্যক্ষতালাভ প্রাচীন শান্্জ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেই হস্ত । এতগ্ডিন্ন 

ইনি যেরকম শিবভক্ত ছিলেন তাহাতেও মনে হয় ইনি শিবমন্দিরের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। কাশ্মীরে তকালে বিষুমন্দির, শিবমন্দির, আদিত্যমন্দির 

ও বুদ্ধমন্দির প্রায়ই নিশ্মিত হইত। রাজার! ও কাশ্মীরের হিন্দুরা বিষু, 
শিব এবং আদিত্যের ভক্ত ছিলেন । জয়ন্তভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে নমস্কার- 

শ্লোকের দ্বারা মুখ্যভাবে শিবের ও ভবানীর অর্চনা করিয়াছেন। জয়ন্ত- 

ভট্টের পুর্ববপুরুষ যে শৈব ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ আমরা পাই না। 
তবে তিনি বারবার শিবের অর্চনা কেন করিলেন? আমার মনে হয়, 
শিবমন্দিরের অধ্যক্ষবকালে তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা তীহার 
মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে, হয়ত তিনি অজ্ঞাতভাবে মহাদেবের কাছে 

কোন অপরাধ করিয়াছেন, তাই তীহার এই কারাবরোধ। যে 
পাপের ফলে তাহার এই শান্তি হইয়াছে সেই পাপেরই ফলে তীহাঁর 

'্যায়মপ্তরী অপরিসমাণ্ড থাঁকিতে পারে। তাহার এ্রন্বের পরিসমাপ্ডি- 

কামনায় তিনি বারবার শিবের অঙ্চন। করিয়াচ্ছন | 



১1৩ হায়মঞ্জরী 

আমাদের মনে হয় জয়ন্তভট্রু পরিণত বয়সে, খুষ্ঠীয় নবম শতাব্দীর 
শেষভাগে, তাহার ন্যায়মঞ্জরী রচনা করিয়াছেন। আরও মনে হয় ৮৯০ 

থুষ্টাব্দের মধ্যেই ইহার রচনাকাধ্য পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। ইহার কারণ 
কি তাহা! পরে বলিতেছি। 

অধ্যাপক কথ, (707, 12910) বলেন যে অভিনন্দ ধুষ্ঠীয় নবম 
শতাব্দীতে কাদম্বরী-কথাসার-নামক কাব্য রচনা করেন। আমাদের 

এমন কোন প্রমাণ নাই যে অভিন্বন্দ ন্যায়মঞ্জরীর পুর্বেব, সমকালে অথবা 
অব্যবহিত পরেই এ কাব্য রচনা করিয়াছেন। তবে এই পর্যন্ত আমরা 

বলিতে পারি যে তিনি খুষ্ঠীয় নবম শতাব্দীর শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
আমর! পুর্ববেই বলিয়াছ ন্যায়মঞ্জরী জয়ন্তের প্রাচীন বয়সের গ্রন্থ, এবং 
ইহার রচনা'কাল-সম্বন্দেও সামাশ্তভাবে আলোচন। করিয়াছি । 

এখন দেখা যাঁউক জয়ন্তভট বাচস্পতিমিশ্রের পূর্ববর্তী না পরবর্তী । 
জয়ন্ত বাঁচস্পতির পূর্ববর্তী হইলে গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কর্তৃক প্রদন্ত জয়ন্তের 
জরনৈয়ায়িক নামটা বেশ সার্থক হয়। জয়ন্তের ন্যায়মঞ্জরী-গ্রন্থের 
আলোচনার ফলে আমাদের মনে হয় জয়ন্তভট্ট বাচস্পতিমিশ্রের তাৎপধ্্য- 
টাকা দেখেন নাই। ইনি বাত্ম্যায়নের ন্যায়ভান্তের অনুরাগী ছাত্র। 

ভাষ্যমত-সমর্থনেই ইনি আপনার সর্বশক্তির ও নিপুণতার প্রয়োগ 
করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র নব্য-মতের অগ্রদূত । জয়ন্ত প্রাচীন মতের 

শেষস্তস্ত। কোন কোন স্থলে বাচস্পতি-মতের ছায়াপাত জয়ন্তের ন্যায় 

মঞ্জরীতে মহাঁমহোপাধ্যায় গঙ্গীধর শাস্ত্রী মহোদয় দেখিয়াছেন। আমিও 

সে-সব জায়গায় তাহার মতই অক্ষত রাখিয়াছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
জয়ন্ত তাতপর্ধ্যটাকা দেখেন নাই। প্রত্যক্ষের বিচার এবং অভাবের বিভাগ 
দেখিলেই বুঝা যায় যে, জয়ন্ত নব্যমতের সহিত পরিচিত নহেন। তবে 

ইহাও সত্য যে বাচস্পতি স্যায়বাস্তিক-তাৎপর্ধ্যটাকা-রচনার পুর্বেব জয়ন্তের 
্যায়মঞ্জরী দেখেন নাই। ইনি তখন ন্যায়মপ্তরীর নামও শুনেন নাই ; 

কারণ তাহার তাণপর্য্যটাকায় ন্যায়মঞ্জরীর বিশিষ্ট মতের উল্লেখ আমরা 

কোথাও দেখিতে "পাই না। তবৈ সাধারণ মতগুলি উভয় গ্রস্থেই আমরা" 
দেখিতে পাই; কারণ এই মতসমৃহ ন্যায়সম্প্রদায়ের চাত্রমাত্রেরই স্থবিদিত। 



ভামিকা ১/১/০ 

এখন আমাদের দেখিতে হুইবে-__বাচস্পতিমিশ্র কোন্ শতাব্দীর 
লোক। বাচস্পতি-সম্বন্ধে মোটামুটাভাবে তিনটা. মত প্রচলিত আছে। 
অধ্যাপক ম্যাকডোনেল (7201. 018607611), ৬তারানাথ তর্কবাচস্পতি 

প্রভৃতির মতে বা৮স্পতি শ্রীহর্ষের পরবর্তী। তাহারা মনে করেন 
খগুনোদ্ধার-গ্রন্থের রচয়িতা বাচমস্পতিই হ্ঠায়বাত্তিক-তাৎপধ্য-টাকাকার। 

বাচস্পতির ন্যায়বাত্তিক-তাণপধ্যটীকা*র টাকাকার ন্যায়বাত্তিক-তাঁৎপর্ষ্য- 

পরিশুদ্ধির গ্রন্থকার উদয়ন যে বাচস্পতির পরবর্তী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। উদ্য়নের কুশ্ুমাঞ্জলি প্রভৃতির মতের খগুনকর্ত। “খগুনখগ্খাগ্ভ*কার 

্রীহর্য উদয়নের পরবর্তী, শ্রীহর্ষের খগুনখগুখাঘ্ভের সমালোচক খগুনোদ্ধীর- 

গ্রন্থ প্রণেতা বাচস্পতিমিশ্র শ্রীহর্ষের পরবর্তী এ বিষয়েও কোন সন্দেহ 

থাকিতে পারে না। এখন বেশ স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাইতেছে যে. ছুইজন 

বাচস্পতিমিশ্র ছিলেন। এই জন্যই খগুনোদ্ধার-গ্রন্থকর্তীকে "অভিনব 

বাচস্পতি' বলা হইয়৷ থাকে । উদয়ন খুষ্টায় দশম শতাব্দীর লোক, 
তাৎপর্ধ্যকার বাচস্পতিমিশ্র উদয়নের পূর্ববর্তী । অতএব উক্ত বাচস্পতি 
ছাদশ শতাব্দীর পণ্ডিত হইতেই পারেন না। এবিষয়ে অধিক লেখা 

বাহুল্যমাত্র ৷ 

এখন অপর ছুইটা মত আলোচন! করা যাক | বাচস্পতিমিশ্র তাহার 
ন্যায়সুচী-নিবন্ধের সময়োল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা ৮৯৮ বতসরে রচিত 
হইয়াছে । ইহা! শকাব্দ না সংব এই বিষয়েই দুইটী »ত দেখ] যাইতেছে। 

বি্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ ছ্বিবেদী মহাশয় স্যায়বার্তিক-ভূমিকানামক গ্রন্থে বলিয়াছেন 
যে, বাচস্পতিমিশ্র চৌহান-বংশীয় নৃগ নরপতির সময়ে বিষ্কমান ছিলেন 
এবং খুষ্টীয় দশম শঠাব্দীর ইনি উজ্জ্বল রত্ব। দ্বিবেদী মহাশয়ের মতে 
বসর-শকাব। কিন্তু আমরা ইন্তিহাসে কোন নৃগ নরপতির পরিচয় 
পাই না, এবং ভামতী*গ্রন্থে এই নৃগ নৃপতির যে ভাবে বর্ণনা দেওয়! 
হুইয়াছে তাহাতে তাহাকে সামান্য কোন অপরিজ্ঞাত নরপতি বলিলে বড়ই 
অন্যায় করা হইবে। অতএব দ্বিবেদী মহাশয়ের মত আমন গ্রহণ করিতে 

ক 

১ লক্গণাবলীর অন্তিম শ্লোক দ্রষ্টবা। 



১০ হ্যায়মঞ্জরী 

পারি না। আরও এক কথা, উদয়ন শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, 

বাচস্পতিমিশ্র মহোদয় বলিয়াছেন “বতসর। বতসর বলিতে কেন যে 
আমর! শকাব্দকেই বুঝিৰ তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম । 

এখন “তৃতীয় মত হইতেছে যে, বাচস্পতিমিশ্র-প্রযুক্ত “বতসর'পদের 
অর্থ সংবত্সর। অতএক ন্যাযসূচীনিবন্ধ ৮৪১ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে । 
নৃগ কোন নরপতির আখ্যা ,নয়, “নৃগ'পদটা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। বাচস্পতিমিশ্র মহোদয় পালবংশীয় দ্বিতায় রাজাধিরাঁজ ধর্ন- 

পালের সমসাময়িক ছিলেন । ইহা! প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতীর মত। 

 স্যায়-ব্যাকরণাঁচা্্য সূর্য্নারায়ণ শুরু তীহার ভেদসিদ্ধির ভূমিকায় 
বলিয়াছেন যে, বাচস্পতিমিশ্র ৮৯৮ সংবশুসরে ন্যায়সুচীনিবন্ধ রচনা 
করিয়াছেন এবং ইনি ন্যায়মঞ্ররীকাঁর জয়ন্তভট্ের ছাত্র । কিন্তু ন্যায়কণিক! 

বাচম্পতিমিশ্র-লিখিত বিধিবিবেকের টীকা । এই গ্রন্থের আরস্তে 

বাচস্পতি বলিয়াছেন-_ 

“অত্ভানতিমিরশমনীং পরদমনীং স্যায়মঞ্জরীং রুচিরাম্। 

প্রসবিত্রে প্রভবিত্রে বিষ্ভাতরবে নমে। গুরবে ॥% 

আমরা পূর্বেবই দেখিয়াছি যে, জয়ন্ত খুব সম্ভব ৮৮৩ খুষ্টাব্ব হইতে ৯০২ 
খুষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, এবং এই সময়ের মধ্যে তীঁহার ন্যায়মঞ্জরী 
রচিত হুইয়াছিল। অতএব ৮৪১ খুষ্টাব্দের পূর্বেবে বা কিছু পরে 
বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়মগ্তরীর নামোল্লেখ করিতে পারেন না। বাচস্পাতি- 
মিশ্র যদি জয়ন্তের ছাত্র হন এবং ন্যায়মঞ্জরীর সহিত পরিচিত থাকেন 

তাহা হুইলে ৮৪১ খুষ্টাব্দে তিনি াযসূচীনিবনধ' গ্রন্থ রচনা করিতে 
পারেন না। 

এখন এই সমম্যার দুইটী সমাধান হইতে" পারে। প্রথম সমাধান 
হইতেছে যে, এই ায়মগ্ডরী মীমাংসার গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের রচয়িত। কে 

তাহা আমরা ভ্ঞানি না, এবং এই ন্ঠায়মপ্রী:গ্রন্থ আমাদের হস্তগত 
হয় নাই। আর দ্বিতীয় সমুরধান হইতেছে যে, এই গ্চায়মপ্তরী যদি জয়স্তের 
ম্যায়মঞ্জরী হয় তাহা হইলে তিনি ৮৪১ ধুষ্টাব্ে গ্যারসূচীনিবন্ধ রচনা 
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করেন নাই। ৮৯৮ বসর বলিতে আমর! খুষ্ঠীয় কোন্ অব বুঝিব ? 
৮৯৮ শকাব্দও নয়। বাচস্পতিমিশ্র যদি জয়স্ততট্রের ছাত্র হন তাহা 
হইলে শঙ্করবন্মার সময়ে অথব। তাহার পরবর্তী কালে কাশ্মীরে বিদ্যা- 
লাভের জন্য যাইতে পারেন না. কারণ* শঙ্করবন্মার রাজত্বকালে জয়ন্ত 

কারারুদ্ধ, তাহার পর কাশ্মীরে ঘোরতর অন্তবিপ্লব। স্থঁতরাং এইসব 

সময় বিষ্ভাচর্চার প্রকৃতপক্ষে উপযোগী নয়। সুতরাং অবস্তিবদ্মীর রাঁজত্ব- 

কালেই ইনি জয়ন্তের নিকট বিষ্ভালাভ* করিয়া থাকিবেন, এবং ৮৮৩ 

খৃষ্টাব্দের পূর্বেবেই তাহার ছাত্রজীবন পরিসমাপ্ত হইয়াছিল; এবং এই 
বাচস্পতিমিশ্রের পক্ষে ৯৭৬ খুষ্টাব্ডে ন্যায়সুচীনিবন্ধ লেখা খুব সম্ভবপর 
বলিয়া মনে হয় না। বাচম্পতিমিশ্রের এত দীর্ঘ জীবনের কোন প্রবাদ 

পর্যন্ত কেহ শুনিয়াছেন বলিয়। আমর! জানি না । অতএব বাচস্পতিমিশ্র 

যদি জয়ন্তের ছাত্র হন তাহা হইলে ্ঠায়সূচীনিবন্ধ ৮৯৮ সংবসরে অথব৷ 
৮৯৮ শকাব্দ বিরচিত হয় নাই। 

আমরা এখন দেখিব অন্য কোন ন্যায়মঞ্জরী থাক। সম্ভবপর কি না। 

বাচম্পতিমিশ্র যে গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া আপনার গুরুকে উল্লেখ 

করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ-সম্বন্ধে পরবর্তী বিদ্বানের। কিছুই জানেন না --ইহ 
কিরূপে সম্ভবপর হয়? তিনি তাহার ন্যায়শীন্ত্ের গুরুর নামোল্লেখ 

করিয়াছেন। ইহার নাম ত্রিলোচন। রত্বকীর্তি অপোহসিদ্ধি-গ্রন্থে ইহার 
মতের খগুন করিয়াছেন। কেহ ত কোন স্থলে জয়ন্তের ন্যায়মঞ্জরী 

হইতে ভিন্ন ন্যায়মঞ্জরীর কথা বলেন নাই। যে ন্যাম্মপ্তরী এতই 
উপাদেয়গ্রন্থ যে ঝুহা স্থীয় গ্রন্থকারকে অমর করিয়া তুলিল, সেই 
গ্রন্থরত্বই যে বাচস্পন্তি ভিন্ন অপর সকলের চির অপরিজ্ঞাত রহিয়! গেল, 

ইহা! হইতেই পারে না। অতএৰ প্রথম সমাধান যুক্তিসঙ্গত বলিয়। মনে 
হয় না। ঃ 

এখন দেখা যাউক ৮৯৮ বৎসর বলিতে আমরা কি বুঝি । প্রত্বতত্ব- 

বিশারদ ডক্টর ক্লীট্ বলিয়াছেন যে, ভারত্রর্ষে যে কত রকুম বশুসর প্রচলিত 
আছে তাহার ইয়ত্তা নাই (11001001121 08761166701 10018, ০1. 11, 

0. ?5)। স্থৃতরাং এই বৎসর যে বাচস্পতিরিশ্র কোন্ রাজার প্রীবস্তিত 
স্ব ্ 
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নসর বলিয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। তবে এই পর্য্যস 
অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, এই বশসর অনেকটা খুষ্টাবের 
নমকালিক, ৮৯৮ বশুসর ৮৮ খ্ুষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়। ইহার 
কারণ নির্দেশ করিতেছি । | 

পুর্বেই বলিয়াছি যে" নৃগঞ্নামক কোন নরপতি খ্ৃষ্ীয় নবম বা দশম 
শতাব্দীতে ছিলেন বলিয়। আমর] জানি না। অন্ততঃ ইতিহাস এই বিষয়ে 
কোন সাক্ষ্য দেয় না। স্তরাং বেদাস্ত-কল্পতরুর ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ 

করিতে পারি না। ঘ্বিবেদী মহাশয়ের অন্ুমানও যুক্তিযুক্ত বলিয়! 
বিবেচিত হয় না। প্রজ্ঞানন্দ জরম্বতী মহাশয়ের মতে বাচস্পতিমিশ্র 
ধর্মপালের সমকালীন । নৃগ-শব্দটা বিশেষণ মাত্র । বাচস্পতিমিশ্র জয়স্ত- 
ভট্টের ঢাত্র হইলে ধন্মপালের সমকালীন হইতে পারেন না। ধর্ম্মপালের 

পুজ্র দেবপালও উত্তর-ভারতের সার্বভৌম নরপতি ছিলেন। ইহার 
সময়েও জ্ঞানের চর্চা বেশ হইত। শিল্পকলারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল ধনু প্রাসাদাদি নিশ্মিত হইয়াছিল। আমার মনে হয় 
দেবপালের রাজ্যের শেষভাগেই বাচস্পতিমিশ্র তাহার উৎকৃষ্ট টীকা গ্রন্থ- 

সমুহের রচনা করেন। রামচরিতকার অভিনন্দ দেবপালের যৌবনের 
সঙ্গী ছিলেন. এবং দেবপালের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই রামচরিত বিরচিত 
হুইয়াছিল। সেইজন্য রামচরিতে বাচস্পতিমিশ্রের কোন উল্লেখ সম্ভবপর 

নয়। বাচস্পতিমিশ্রও দেবপালের সম্মানের পাত্র ছিলেন। এখন দেখা 

যাউক বাচস্পতিমি শ্র দেবপালকে নৃগ বলিয়াছেন কেন। 
আমার মনে হয় “নৃগ'-পদটার দ্বার! বাচম্পতিম্বিশ্র অতি গুঢ়ভাবে 

দেবপালের বৌদ্ধ-প্রীতির নিন্দা করিয়াছেন। ৰাচস্পতিমিশ্র তাহার 
গুরু জয়ন্তের মত উদ্ারমতাব্লম্বী ছিলেন না। ইনি বৌদ্ধ-জৈন-নিন্দায় 
মুখর। সাংখ্যকারিকার €ম কারিকার তথ্বকৌমুদীটাকাঁর কতকাংশ 
টদ্ধৃত করিতেছি তাহা হইতেই এই কথার সত্যাসত্য, নির্ণীত হইবে_. 
“আগত গ্রহণেন চান্ুক্তাঃ শাক্যচিক্ষুনিগ্রস্থকসংসারমোচকাদীনামাগমাভাস! 
'নিরাক্কতা ভবস্তি। অযুক্তত্বকতেষাং বিগাঁনাৎ ছিম্মূলত্বাৎ প্রমাণ- 
বিরুদ্ধার্থাভিধানাৎ কৈশ্চিদেব চ শ্নেচ্ছাদিভিঃ পুরুষাপমদৈঃ পশুপ্রায়ৈঃ 
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পরিগ্রহাৎ বোধাম্।”» হুহা অপেক্ষা বৌদ্ধাদির নিন্দা আর কি 
হইতে পারে? দেবপাল ব্রাহ্মণ বাচস্পতিমিশ্রের পূজা করিলেও বৌদ্ধ- 
পালক ছিলেন। ব্রান্গণ্যধন্মে পক্ষপাতী বাচস্পতিমিশ্রের পক্ষে তাহা 

সহা কর! কঠিন। এই জন্যই অন্যের অপরিজ্ঞেয়ভাবে ইনি দেবপালকে 

নিন্দা করিতেছেন। মহাভারত-প্রসিদ্ধ নৃগ নরপতি অনেক পুণ্যকার্ষে'র 
অনুষ্ঠান করিলেও পাপাচরণ যে করিয়াছিলেন তাহা মহাভারত-পাঠক- 
বর্গের নিকট স্থববিদিত। ভামতীর অস্তিম 'শ্লোকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের 

দাহাযে বাচস্পতি তাহার সমকালীন নরপতির 'নৃগরূপ” ব্যক্ত 

করিয়াছেন। ইনি ব্রাহ্ষণধন্ম-পাঁলন, শাস্ীলোচকদের সাহায্যদান, , 

পুক্ধরিণীথনন প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠান করিলেও বৌদ্ধদের সাহায্যদান, 
বৌদন্ধধন্মপালন প্রভৃতি অনেক অকার্যও করিয়াছেন । এই জ্যই ইহাকে 

নৃ্গ বলিয়াছেন। ইহা! বাচস্পতির প্রাণের উক্তি_-গভীর মর্ম্মব্যথার 
অভিব্যক্তি । শঙ্করাচার্যা তাহার ভক্ত রাজবৃন্দের সাহাযো ভারতে 

পৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, আর বাচস্পতিমিশ্র যে ভক্ত 
রাজার অর্থ-সাহায্যে সেই শঙ্কর-ভাষ্যের আপনার মনোমত টাক৷ ভামতী 
রচনা করিতেছেন সেই ভক্ত রাজা বেদবিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষা 
ও শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। ইহা কি শ্রতিপক্ষপাতী বাচস্পতিমিশ্রের 

সহা হয়? অথচ তীাহার ভক্তকে প্রকাশ্যে নিন্দাও করিতে পারেন না। 

তাই নৃগপদ ঘারা আপনার অন্তরের গ্লানি অতিনিপুণভাবে অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন। 

এখন দেখা যাঁউক বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায়কণিকা টাকা এবং ভামতী 
টাকা কোন্ সময়ে, লিখিত হুইয়াছিল। দেবপালের রাজব-কালের 

খেষসীম। ৮৯২ থুক্টাব্ব। ইছাই প্রভীচ্য এতিহাসিকগণের অভিমত । এই 
মতের উপর ভিত্তিস্থাপন্ করিয়া আমর! বাচস্পতিমিশ্রের টাকা-প্রণয়নের 

কাল-নিরূপণ করিতেছি । আমার মনে হয় আমরা সকলেই এই বিষয়ে 
একমত যে, ভামতী টীকা বাচস্পতিমিশ্রের অস্তিম অবদগূন (ভামতীর অন্তে 
প্রত্ত শ্লোক ত্র্টব্য )।'" দেবপালের অনেক দিন পর পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতের 

সার্বভৌম নরপতি আর কেহ হন নাই।” ভামতী টাকায় তিনি যে 



নরপতির উল্লেখ করিয়াছেন তিনি যে একজন. রাজাধিরাজ তাহাতে কোন 

সন্দেহ নাই 

“নৃপান্তরাণাং মনসাপ্যগম্যাং জাক্ষেপমাত্রেণ চকার কীত্তিম্।1৫ 
নরেশবরাসচ্চরিতান্ুকারিচ্নত কর্ত,ং ন চ পারয়স্তি ৮৬ 

এবং ২1১1৩ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ভামতীতে এই নরপতি যে বহু ব৬ 
বড় প্রাসাদ ও উদ্ভান নিশ্মীণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়! ধায়। 

ভারতের ইতিহাস হইতেও আমর! জানি যে মহীপাল ও দেবপালের 
, রাজত্বকালে বঙ্গ, মগধ প্রভৃতি দেশে বহু অট্রালিকা, প্রমোদবন প্রভৃতি 
নিশ্মিত হইয়াছিল। পূর্বেবেই বলিয়াছি বাচস্পাত যদি জয়ন্তের ছাত্র হন: 
তাহা হইলে তিনি ধশ্মপালের সমকালীন হইজ্জজ পারেন না। অতএব 
তিনি দেবপালের সমকালীন। আরও এক কথা, বাচস্পতিমিশ্র 

ধণ্মোত্তরের মত থগুন করিয়াছেন। ধরন্ম্োত্তর মহামহোপাধ্যায় সতীশচ « 

বিদ্ভাভৃষণ মহাঁশয়ের মতে ৮৪৭ খুষ্টাব্দের লোক । এই সময় দেবপালের 
রাজত্বকাল । অতএব বাচস্পতিমিশ্র ধণ্মোত্তরের সমকালীন হইলেও 

দেবপালের সমকালীন। এই দেবপালের রাজত্বকালে ভামতী রচিত 

হইয়াছিল। স্থত্তরাং ৮৯২ ধুষ্টান্দের পুর্বে ভামতী রচিত হইয়াছিল। 
স্যায়কণিক আরও পূর্বের রচিত হইয়াছিল। জয়ন্ততট্র যখন অধ্যাপন! 
করিতেন তখন তিনি ন্যায়মপ্তরী রচন। করেন নাই। তীহারই বিবরণ 
হইতে আমর! জানিয়াছি যে, ইহা! কারাগুছে রচিত হইয়াছিল। শ্টায়- 
কণিকায় যখন ্যায়মপ্রীর উল্লেখ আছে তখন ইহা যে ৮৯২ খুষ্টাব্জের 
পুর্নেব রচিত হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ, নাই। তাহা হইলে 

শঙ্করবন্মীর রাজত্বকালে ন্যায়ম্গ্জরী* রচিত হইয়াছিল। ৮৮৩ খুষ্টাব্ডে 

শঙ্করবগ্মীর রাজত্ব আরম্ত হয়। সুতরাং ৮৮৩ খুঁষ্টাব্দের পর ন্যায়মঞ্জরী 

রচিত হইয়াছিল, প্রায় এই সময়েই বাচস্পতিমিশ্র তাহার প্রসিদ্ধটাকা- 
গ্রন্থনিচয় রচনা ঝুরিয়াছেন, এরং তাহার ম্যায়কণিকা স্তায়মঞ্জরীর পরে 
রচিত হইয়াছে । স্তৃতরাং ইহা ৮৮৫ হইতে ৮১০ খুষ্টীবের মধ্যে রচিত 

হইয়াছে! শ্যায়সূচীনিবন্ধও এরই সময়ের ছুই-চারি বৎসর পুর্বে 
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রচিত হইয়াছে । আমাদের বিশ্বাস ন্যায়সূচীনিধন্ধ বাঁচস্পতির প্রথম 
গ্রন্ধ ও ন্যায়বার্তিকতাশপধ্যটাক। তাহার, দ্বিতীয় গ্রন্থ । বাচস্পতি 
ও জয়ন্ত যখন পরস্পরের গ্রন্থ জানেন না তখন ৮৮০ থ্ুষ্টীকের 

বনুপূর্ব্বে বাচস্পত কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। যদি কোন গ্রন্থ 
লিখিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তিনি গরুকে নিশ্চয়ই উপহার 

দিতেন । শ্ায়কণিকায় ন্যায়মঞ্রীর নাম দেখিয়া ইহাই মনে হওয়া 

স্বাভাবিক যে, জয়ন্তভটু অথবা অভির্নন্দ তাহাকে ন্যায়মঞ্রী উপহার 

দিয়াছিলেন। গুরু ও শিষ্তের মধ্যে মধুর সমন্বন্ধও বিষ্ভমান ছিল। 

শিষ্যের কোন গ্রন্থ দেখিলে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ ন্যায়মঞ্জরীতে দেখা. 

যাইত। ন্যায়মঞ্জরী রচিত হইবার পূর্বে বাচস্পতির কোন গ্রস্থই জয়স্তের 
হস্তগত হয় নাই। ৮৮“ খুষ্টান্দের শেষের দিকে যদি জয়ন্ত কারারুদ্ধ 

হইয়া থাকেন তাহ। হইলে এ সময়ে কোন গ্রন্থ প্রেরিত হইলেও 

তাহা৷ পাইবার গয়ন্তের কোন উপায় ছিল ন!। তিনি হয়ত তখন 

নির্জন কারাগারে আবদ্ধ। বা০স্পতি যত পূর্বেই গ্রন্থ রচনা! করিয়৷ 
থাকুন না কেন, ৮- খুক্টাব্ডের পূর্বে তিনি ন্যায়বাস্তিক-তাৎপর্ধযটাক! রচনা 
করেন নাই বলিয়া মনে হয়। 

বাচস্পতিমিশ্র তাহার ন্যায়শান্ত্রাধ্যাপক ভ্রিলোচনের নামোল্লেথ 
করিয়াছেন। এখন একটা প্রশ্ন মনে উদিত হয়_-ত্রিলোচন কি জয়ন্ত, 
না, জয়ন্ত হইতে পৃথক এ বিষয়ে জানিবার কি কোন উপায় 

আছে? ইহা জানিবার সহজ পন্থা নাই। তবে অনুমানের সাহায্যে 

বুঝিতে: হইবে। রত্বকীন্তি তাহার অপোহসিদ্ধি গ্রন্থে ব্রিলোচনের 
মত খগুন করিয়াছেন। কিন্তু জয়ন্ত-সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন 

নাই। বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়সুত্রের। প্রত্যক্ষসূত্র টাকায় তাহার গুরুর 
উপদেশ বলিয়া যে সব মত বলিয়াছেন_সে সব মতের কতক কতক 

অংশ জয়ন্তের ন্যায়মর্জরীতে পাওয়। গেলেও আমরা কোন সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইতে পারি না। ইহার প্রধুন কারণ _এই সব মত নৈষায়িক- 
সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ, জয়ন্ত জানিতেন আর ভ্রিলোচনও জানিতেন। তবে 

বাচস্পতিমিশ্রু তাঞ্পর্যটাকার ( চৌখানম্বা স”) ১২৪ পৃষ্ঠায় ব্যপদেশ্ট-পদের 
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নৃতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতে বাপদেশ্য হইতেছে বিশেষ্য । 
অব্যপদেশ্য-পণের দ্বারা সূত্রে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের গ্রহণ করা হুইয়াছে। 
এই নির্বিবিকল্পক-প্রত্যক্ষ বিশেস্বিশেষণভাবরহিত জ্ঞান, এবং ব্যবসায়াত্মক 
পদ সাবিকল্পকপ্রত্যক্ষের গ্রাহক? এই নূতন ব্যাখ্যা আমরা জয্মন্তের 

গায়মঞ্জরীতে পাই না। * ইহাই যদি ভ্রিলোচনের মত হয় তাহা হইলে 
ব্রিলোচন জয়ন্তভন্ট হইতে যে ভিন্ন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 

প্রত্যক্ষপৃত্রে বাচস্পতি বারবার ব্রিলোচনের পদাঙ্কানুসরণের কথাই 
বলিয়াছেন। এই নৃতন ব্যাখ্যা কোন ন্যায়সন্প্রদদায়সিদ্ধ, যদি না হয় 

তাহা হইলে হধাসমাজে পরিগৃহীত হইবে না-_এই আশঙ্কায় বাচস্পতিমিশ্র 
আপনার গুরু ত্রিলোচনের নামোল্লেখ করিয়া নূতন ব্যাখ্যার স্বকল্লিতত- 
দোষের পরিহার করিয়াছেন। প্রামাণ্যবাদেঞ্ঞ্বাচস্পতিমিশ্র অনুমানের 

প্রামাণ্যবিষয়ে 2ায়সন্প্রদায়ে অপ্রচলিত মতের কথ। বলিয়াছেন। এই মত 
জয়স্তের জম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এ মতও যদি ডিলোচনের মত হয় তাহা 

হইলে ইহ। একরূপ নিশ্চিত যে জয়ন্তভট্ট ভ্রিলোচন নহেন। 

এখন একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদ্দিত হয়, ন্যায়কণিকা গ্রস্থে বাচস্পতি- 

মিশ্র কেন ন্যায়মঞ্জরীর নামোল্লেখ করিলেন। এখন অনুমান কর! 

ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই। আমাদের মনে হয়, বাস্পতি- 

মিশ্র জয়স্তভট্রের কাছে মীমাংসাশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এরূপ 

ভাবিবারও কারণ আছে। জয়ন্তভটু যাজ্ঞিক-কুলে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন, তিনি মীমাংসাশান্ত্রে হপগ্ডিত, এবং তাহাদের বংশে 
যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। কাশ্মীরের পাগুত্যের খ্যাতি ছিল। 

সেখানকার রাজা! ছিলেন বর্ণাশ্রমধন্মপালক ৷ শ্রতরাং তাহার রাজ্যে 

ভাল ভাল মীমাংদক ছিলেন। তখন পণ্ডিতদের মধ্যে জয়ন্ত যে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন বিষ্ভার্থীর কাশ্মীরে মীমাংসা 

পড়িবার জ্বন্ত আকর্ষণ থাক! স্বাভাবিক । বাঙ্গালা ও মগধদেশে বৌদ্ধদের 
প্রবল প্রভাব। ,এই সব দেশের ব্ণাশ্রমি-পগ্ডিতেরা বৌদ্ধদের পরাস্ত 
করিবার জন্গ; তক্বিষ্ আয়ত্ত করিতে ব্যস্ত সুতরাং 'ক্রয়াকাণ্ডের 

 জালোচিনা। ভালভাবে হওয়াঁ এ সব দেশে একরকম অস্বাভাবিক । অতএব 
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মীমাংসাশান্ত্রের প্রাণস্পন্দ নাই। বারবার কান্যকুজরাজদের পরাভবে 

পণ্ডিতের! অগ্থাত্র চলিয়া গিয়াছেন। অতএর কাশ্মীরে মীমাংসা পড়িতে 

যাওয়াই স্বাভাবিক । বাচস্পতি যখন ন্যাঁয়তাণুপর্য্যটাক লিখিয়াছেন 

তখন জয়ন্তের স্যায়মঞ্জরীর কোন সন্ধান পাঁন নাই। ন্যায়কণিকী লিখিবার 
পূর্বে জানিতে পারিয়াছেন যে, তাহার ুরু শ্তায়মপ্তরী রচন! করিয়াছেন, 

এবং তিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন । এইজন্যই ন্যায়মঞ্জরীর তিনটা 
অন্বর্থ বিশেষণ দিতে পারিয়াছেন। গুরুর নামগ্রহণ করা শিষ্কের 

কর্তব্য নয়। যেখানে অন্যোপায়ে গুরুকে পরিচয় দিবার উপায় আছে 
সেখানে সেই উপায়ের সদ্যবহার করা উচিত। এ্রইজন্যই ন্যায়মঞ্ররীর. 

বারা আপনার গুরুর পরিচয় দিয়াছেন। ত্রিলোচনের পক্ষে এইরূপ 

কোন সার্থকবিশেষণ সম্ভবপর নয় বলিয়াই তাহার তণকলবিদিত 

নামের উল্লেখ করিয়াছেন । ভামতীতে শেষের দিকে শ্লোকে ম্যায়কণিকার 

নাম প্রথমে দেওয়। হইয়াছে । ইহার অথ এই নয় যে, এই গ্রন্থ 

প্রথমে রচিত হইয়াছিল। আমার মনে হয় যতগুলি গ্রন্থ তিনি 

লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ন্যায়কণিক!। ও ভামতী তাহার 

সর্ববাপেক্ষ! প্রিয় এবং ভামতী তাঁহার শ্রেষ্ঠ টাকাগ্রন্থ । ন্যায়কণিকা 
বোধ হয় ভামতীর অব্যবহিতপূর্বেব রচিত হুইয়াছিল। তাহার প্রথম 
ও দ্বিতীয় গ্রন্থ ন্যায়সূচীনিবন্ধ ও ন্যায়বার্তিকতাপর্য্যটাকা । ইহাদের 
পরে সাংখ্যতত্বকৌমুদী ও তত্ববৈশারদী প্রভৃতি টীকা রচিত হইয়াছে। 
ন্যায়কণিক। ৮৮ -৮৯০ খুষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হুইয়াঁছিল। ন্যায়সুচীনিবন্ধ 
৮৮৩ খ্ুষ্টাবের বু পূর্বেব অথবা! কিছু পরে রচিত হুইয়াছিল। মনে 
হয়, ৮৮২ থুষ্টাবের পূর্বের বাচস্পতিমিশ্র কোন গ্রন্থ রচন! করেন নাই। 

অতএব ন্যায়সুচীনিবন্ধের বুসর সংবশুসর নয় এবং শকাকও নয়। 
ইহ! যে কি তাহ! নিরুপণের ভার এতিহাসিকদের উপর দিলাম। আমর 
যে কালনিরপণ করিয়াছি তাহাতে অনেক বিষয়ের সমাধান হয় বলিয় 

মনে হয়। ৮৯৮ ( বৎসর.) শকাব্দ *হইলে উদয়ন 8 বাচস্পাতির সন্থনধ 

বড়ই জটিলসম্যার উদ্ভাবন করে। ৮৯৮ সংবত্সর হইলে জয়ন্ত এবং 
বাচস্পতির গুরুশিষ্যুসম্বন্ধ উচ্ছিন্ন হয়। আমাদের এই দিদ্ধান্তে জয়স্ত, 



২. হ্যায়মঞরী 

বাচস্পতি ও উদয়নের পৌব্ধাপর্যের বেশ সঙ্গতি রক্ষিত হয়। কণলনিরূপণ 

প্রীতিহাসিকের কর্তব্য । আমার ন্তায় ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির 

পক্ষে ইহা দুঃসাহসমাত্র। এই ছুঃসাহসের জন্য এুধাবৃন্দ নিজগুপে 

আমাকে ক্ষমা করিবেন । দ্বিতীঞ্টি খণ্ডের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে । তাহার 

ভূমিকায় প্রথম ও দ্বিতীর খক্ট্টের বিচার্ষ্য বিষয়ের আলোচনা করিবার 

ইচ্ছা রহিল । 
£ 

শ্ীপঞ্চানন নুর্কবাগীশ দেবশশ্ম্মা 



নিবেদন 
জয়ন্তভট্র ন্যায়মঞ্জরী বহুদিন যাবৎ আমাদের দেশে অপরিজ্ঞাত 

ছিল। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রী মহাশয় এই অপূর্ব গ্রন্থরত্ব 
প্রকাশিত করিয়া পণ্ডিত-সমাজকে চিররখখাণে আবদ্ধ করিয়াছেন । কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগণ চিরদিনই পবিচারনিপুণ, তাহারা এই গ্রস্থ- 
খানিকে এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার অন্তভূক্তি করিয়া বিস্তার গৌরব 
রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কালক্রমে এই গ্রন্থ ছুণ্প্রাপা হওয়ায় অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপন।-কার্ধোর অত্যন্ত অন্থুবিধা হয়। এই সব অন্থবিধার কথা 

কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের কলাবিভাগের তদানীন্তন সভাপতি মনীষী 
ডক্টর শীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. এস-সি. ব্যারিস্টার- 
আযাট-ল, অর্থনীতির মিণ্টো অধ্যাপক মহাশয়কে জানাইয়াছিলাম। তিনি 
স্কত সাহিত্যে ও দর্শনে প্রগাঢ় পঞ্ডচিত ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থুরেন্দ্নাথ 

দাসগুগ্ত, এম. এ. পি-এচ. ডি., ডি. লিট., সংস্কত কলেজের বর্তমান 

প্রিন্িপ্যাল মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে বলেন। বিদ্যোসাহী 
দাসগুপ্ত মহাঁশয় আমাকে এই গ্রন্থের অনুবাদকার্ধে প্রবৃন্ত করান। 

্যায়মঞ্জরীর কতকাংশ অনুদিত হইলে ইহারা এবং বঙ্গের গৌরব গুণগ্রাহী 
ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ . মুখোপাধায়, এম. এ.. বি. এল., ব্যারিস্টার- 

আযাট-ল., ডি. লিট. মহাশয় যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে ইহা 
প্রকাশিত হয় তাহার জন্য বিশেষভাবে আমার আনুকুল্য করেন। আমার 
পিতৃতুল্য স্বর্গত আশুতোষ বিগ্ভাবিনোদ মহাশয় আমার সদাসর্ধবদ 
কল্যাণ চিন্তা করনত আমার সকল বিদ্ব দূর করিয়াছেন। আজ তাহাকে 
আমার এই মুদ্রিত পুস্তক দেখাইতে পারিলাম না, ইহ! আমার চিরকালের 
আক্ষেপ রহিয়া গেল। আমার পরমমিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে স্থপণ্ডিত 

ডক্টর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ.* পি-এচ. ডি. মহাশয় 
এবং আমার শ্রন্ধাভাজন দর্শনানুরাগী প্রিয়বন্ধু পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত 

, দেবেন্দ্রনাথ রায়, এম; এ. মহাশয় প্রী্মই আমার অনুবাদের বছু অংশ 
শ্রবণ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিধাছেন। আমার অগ্রজতুল্য স্বনামধন্ 
পগ্িতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়ও আমায় 

রম 



২৪ নিবেদন ূ 

উৎসাহিত করিয়াছিলেন; তিনি আজ ইহজগতে নাই। আমার পরম- 

'কিতৈষী বিখ্যাত পঞ্চিত বহুভাষাবিৎ আগুতোষাধাপক মহায়ছ্োপাধায় 
স্্ীযুক্ত রিয়ুপেখর শান্পী মহাশয় যাহাতে এই অন্ুবাদ-কার্ধা নিবি 
গরিস্মাণ্ত হয় তাহার জন্য যথেঙক আনুরুল্য করিয়াছেন । পলরমক্কলাাপ-- 

ভাঙন প্রিয়তম রায় শীযুক হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাপ্ায় রাহাছর এই কারে 
আমাকে সতত উৎসাহিত করিয়াছেন। ইহাদেরই সৌজন্যে আমার এই 
'অনুবাদ-রচনাকার্ষ্য প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে । আমি হঁহাদের কাছে যে 
রত খণী তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। 

, স্যাঁয়মঞ্জরী অতীব দুরূহ গ্রন্থ, ইহা সর্ববজনবিদিত। এতন্তিন্ মুদ্রিত গ্রন্থে 
তশুদ্ধিও আছে অনেক। শুদ্ধ আদর্শ পুথি নাই বলিলেও অততযুক্তি হয় 
'মা। ন্যায়মঞ্জরীর পঠনপাঠন প্রচলিত নাই্খ৯ অতএব এই গ্রন্থের 
অনুবাদ করা বডই কঠিন_-পদে পদে স্মলনের সম্ভাবনা । আমিও এই 
গ্রন্থের অনুবাদের সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি নয়। পণ্ডিত-সমাজের প্রেরণাতেই 
আমি এই ছুক্ধর কার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছি। এই অনুবাদ-কার্ষো ব্রতী হইয়া 
আমার লাভ হইয়াছে প্রভৃত। আমি এই মনীষার অবতারের সঙ্গলাভ 
করিতেছি। তাহার নিত্যপ্রোজ্্ল জ্ঞানের প্রভা সততই আমার পুঞ্ীভূত 
অজ্জানান্ধকার নাশ করিয়া! দিতেছে । আমি এই বলেই অনুবাদে জয়ন্ত- 
ভট্টের গুড় আশয় প্রকাশ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। প্রয়োজনীয় 
বিষয়ের টিপ্লনীতে আলোচনা করিয়াছি। টিগ্ননীতে প্রাচীন ও নব্য- 
নৈয়াফ্রিকদের মতের সমালোচনা করিয়াছি এবং অন্যান্য দার্শনিকদের 
মতের সহিত স্যায়মতের তুলনাও করিয়াছি। আমারু জ্ঞান সঙ্কার্ণ_ 
ভ্রম, ' প্রম্াদ ও স্মলন হওয়া স্বাভাবিক । আশা করি, স্ুুধীগণ নিজগুণে 

আমাকে ক্ষয়া করিবেন। ৪ 
এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্ধো কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের রেজিম্টার মহাশয়, 

প্রেসের হৃপারিন্টেখ্ডেটে ও স্থযোগ্য প্রফ-সংশোৌধক স্্রীযুক্ত রামকূ 
চক্ররর্তাী, এম. এ.৪ মহাশয় জামীকে অন্তস্ত সাহাব্য করিয়াছেন। 
তছাদিগকে আমি জামার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা! জ্বাপন করিতেছি । 

পঞ্চানন তর্ববাগীশ দেবশর্মা 
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জ্ব্যালল-্বত্ভঞস্হাহ্ন্, 
মঙ্গলাচরণম্ 

নম শাশ্বতিকানন্দ-জ্ভানৈশ্বধ্যমক্মাতনে | 
সক্কল-সফল-ব্রহ্মস্তন্বারন্বান্স শত্তবে ॥ ১ 

ন্মামি যামিনীনাথ-লেখালঙ্কত-কুক্তলাম্ 

ভবানীং ভবসভ্ভাপ-নিবাপণ-স্ধানদীম্ ॥ ২ 
স্থরাহ্থরশ্িিরোরত্ব-মরীচিখচিভাভ্ব ষ্ে | 

বিদ্বান্ধকার-সুষ্যাক্স গণাধিপতজ্ে নমঃ ॥ ৩ 

জন্সন্তি প্ুরজিদ্দতভ-সাধুবাদ-পাবিত্ত্রিতাঃ । 

নিদানং ভ্যাক্সরত্রানামক্ষপাদমুনের্সিরহঃ ॥ ৪ 
অক্ষপাদ-মতাক্তভো ধিপরিমষধ-রসোহ-্সহকাম্। 

বিগাহন্তামিমাং সম্ভঃ প্রসরন্তীং সরব্বতীম্ ॥ ৫ 
নাঁনাগুণ-লসাম্বাদখিলাপি বিছা মভিও । 

আলো কমাত্রকেণেমমন্ুগুভ্াতু নহ শ্রামম্ ॥ ৬ 
হ্যাস্সোবধিবনেভ্যোহক্সমাহ্ৃতঃ পরমো! রস2 । 
হদমান্বীক্ষিকীক্ষী বাল বনীতমিবোদ্ধিতম্ ॥ ৭ 
কুতেো। ব্চনুতনং বস্ভত বসসমুত্ত্রেক্ষিতুং ক্ষমাহ | 

বচৌবিন্সবৈচিত্র্যমাত্রম। বিচশধ্যতভাম্॥ ৮ 
তৈরেব কুস্ুমৈঃ পুর্ববমসক্ৃশুকৃতশেখরাঃ । 
অপ্পুর্ববরচনে দান্সি দধত্যেব কুতৃহুলম্ ॥ ৯ 
যন্থা নিগুণমপ্যর্৫থমভিনন্দন্তি সাখবও । 
এণমিপ্রার্থনান্ড্গ-সংবিধানামশ্শিক্ষিতাও ক্ষ | ১০৬ 

৬. এ 

** “সংবিধাক্সামশিশ্ষিতাহ" এব এব পাঠঃ সমীচীনঃ আঁত্িভাতি । 



২ স্যায়মঞ্জর্্যাম্ 

তদিয়ং বাত্বায়োস্ভান-লীলাবিহরণোগ্াতৈঃ | 
বিদগধৈঃ ক্রিয়তাং কর্ণে চিরায়'ম্যা়মঞ্জরী ॥ ১১ 

অক্ষপাদ-প্রণীতো৷ হি বিততো ন্যায়পাদপঃ। 
সান্দ্রান্বত-রসম্যন্দ-ফলসন্দর্ভনির্ভরঃ ॥ ১২ - 
বয়ং মৃছ-পরিষ্পন্দাস্তদারোহণপঙ্জবঃ | 

ন তদ্ বিভূতিপ্রাগ্ভারমালোচয়িতুমপ্যলম্॥ ১৩ 

তদেকদেশে তু কৃতৌহয়ং বিবৃতিশ্রমঃ । 

তমেব চানুগৃভুন্ত সন্তঃ প্রণয়বতসলাঃ ॥ ১৪ 

অসস্যৈরপি নাত্মীয়ৈরলৈরপি পরস্থিতৈঃ। 
গুণৈঃ সন্তঃ প্রহস্য্তি চিত্রমেষাং বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৫ 
পরমার্থভাবনক্রম- -পুলখলাগ্িত-কপোলম্ । * 

স্বকৃতীঃ প্রকাশয়ন্তঃ পশ্যস্তি সতাং মুখং ধন্যাঃ ॥ ১৬ 

অন্যুনাদ 

_ যিনি সর্বদা ছুংখশূন্, জ্ঞানবান্ এবং এই্বরযশালী এবং ধাহার 
সক্ষল্পমাত্রে তৃণ হইতে আরম্ত করিয়৷ বিরাট পুরুষ ব্রহ্মা পর্য্যন্তের স্থষ্টি 
হয়, সেই জগদীশ্বর মহাদেবকে নমস্কার । ১ 

ধাহার কুস্তল চন্দ্রকলা-দ্বারা শোভিত এবং যিনি ভবযন্ত্রণা-নিবৃত্তিরূপ 

অমৃতসেচন-কার্যে স্ৃধানদীতুল্য, সেই ভবপত্বী মা ছুর্গীকে নমক্কার 
করি। ২ 

দেবগণ এবং অস্থ্রগণের অবনত মস্তকশ্থিত মণিখচিত শিরোভূষণের 
কিরণরাজিত্বারা ধাঁহার পাদপল্স আলোকিত, যিনি বিক্বরূপ অন্ধকার-পক্ষে 
সূর্ধ্যন্বরূপ, সেই গণপতিকে নমস্কার । ৩ 

অক্ষপাদমুণির রচিত শাস্ত্র সর্ববাপেক্ষ| উত্কৃষ্ট; কারণ এঁ শীন্ত্রকে 

নি পলির দৃষ্ততে। ধা গা লি 
ভখৈষ দিবেশি। | 



| মঙ্গলাটরণম্ ঙ 

দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং প্রশংসা করিয়াছেন। এবং এ শান্তর স্তায়রপ 
রত্বের খনিস্বরপ | ৪ ' রর 

যেরূপ ক্ষুত্র সরন্বতী নদী সমুদ্রসঙ্গম-সথখলাভের জন্য উৎসুক! হইয়া 
সমুদ্রসঙ্গতা হয় এবং পরে সমুদ্রসঙ্গমের * প্রভাবে অতিবিস্তৃতা হইয়া 
বিশিষ্ট অবগাহনের যোগ্যা হয়, সেরূপঃ (আমার) এরই সরন্বতী 
(গ্রস্থরূপ মহাঁবাক্য) বিস্তৃতা না হইলেও (অতি ক্ষুদ্রা হইলেও ) 
অক্ষপাদমুনির ছুরবগাহ যুক্তিপুর্ণ বিস্তৃত" শাস্ত্রের সহিত ওৎস্তক্যভরে 
সঙ্গতা হইয়া! বিস্তৃতা হইয়াছে । পণ্ডিতগণ ইছাতে অবগাহন করুন। ৫ 

(যদিও মনীধিগণের বুদ্ধি নানাবিধ গুণ ও নানাবিধ রসের নিয়ত 
আস্বাদন-দবারা পরিশ্রান্ত, তথাপি তাহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, 
আমার এই গ্রন্থখাঁণন নীরস এবং গুণহীন হুইলেও তাহার প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া আমার পরিশ্রম সার্থক করুন। ৬ 

আমি ন্যায়রূপ ওষধির বন হইতে এই স্থরস বস্তু আহরণ করিয়াছি । 
আন্বীক্ষিকীরূপ দুগ্ধ হইতে ইহা ঠিক যেন নবনীতরূপে উক্মধিত 
হইয়াছে। ৭ 

আমার এইরূপ কোন প্রতিভাদিরপ গুণ নাই যাহাঁর বলে নূতন 
কিছু দেখিতে পারি। তথাপি এই গ্রন্থে (নূতন কিছু আলোচনা করিতে 
না পারিলেও ) বাক্যবিস্তাসবৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছি । তাহাঁই বিচার 
করিয়া দেখিবেন। ৮ 

বিলাসিগণ যে কুম্থমরাজির দ্বার! পুনঃ পুনঃ শিরোমাল্য রচন। করিয়া 
নিজ নিজ মস্তক বিভৃম্নিত করিয়াছেন, সেই কুস্থমরাজি আবার অপূর্বরচনায় 
সঙ্গিবেশিত হইলে তীহাদিগেরও কৌতুহল উৎপাদন করিতে অসমর্থ 
হয়না। ৯ টি 

অথবা াঁহার! সঙ্জন তাহার! প্রার্থিগণের যাঁচএ ভঙ্গ করিবার কৌশলে 
অশিক্ষিত বলিয়া প্রীর্থিগণের প্রদত্ত নিগুণ বন্তকেও সমাদরে গ্রহণ 
করেন। ১০ রি 

স্থতরাং বাক্যরূপ উদ্ভানে যথেচ্ছভাবে বিচুরপোষ্ঠাত বিদস্বগণ আমার 
এই স্কায়মর্জরীকে দীর্ঘকালের জন্য কর্ণারূঢ় করুন ইহাই প্রার্থনা । ১১ 



৪ শ্যায়মঞ্জধ্যাম্ 

অক্ষপাঁদ-সংরোপিত এই ম্যায়পাদপটী বিশেষ বিস্তৃত হইয়াছে। 
এবং পাঁদপটা গাঢ় অন্বততুল্য রসময় ফলভারে অবনত । ১২ 

আমরা শক্তির অল্পতাবশতঃ এ বৃক্ষের আরোহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ, স্বৃতরাং 
এঁ বৃক্ষের উত্কর্ষাতিশয় বুঝিবারু সামর্থ্য পর্য্যস্ত আমাদের নাই। ১৩ 

এ গৌতমসূত্র এইরূপ প্রাণ্ডিত্যপূর্ণ যে তাহার সম্পূর্ণ অংশ লয়! 
আলোচনা করিবার সামধ্য আমাদের মত অল্লজ্ঞ ব্যক্তির না থাকায় 
একদেশ লইয়া এই ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে কিছু আলোচনাশ্রম করিয়াছি। 
প্রণয়বসল স্থধীগণ এই ন্ায়মঞ্্ররী গ্রন্থখানি দেখিয়া আমার পরিশ্রম 

সার্থক করুন ইহাই প্রার্থনা । ১৪ 

সজ্জন্গণের আচরণ বড়ই আশ্চর্যজনক ৷ তাহারা নিজগুণ অসংখ্য 

থাকিলেও তাহার দ্বারা আনন্দ লাভ কলা না। কিন্তু পরের গুণ অল্প 

হইলেও তাহা! দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়েন। ১৫ 
জগতে তীহারাঁই ভাগ্যবান্ ষাহাঁরা সঙ্জনসমক্ষে স্বরচিত গ্রন্থ দেখাইতে 

গিয়া সজ্জনগণের এ গ্রন্থের অত্যুৎ্কৃষ্ট অর্থের অনুধাবনজন্য আনন্দোৎুফুল্ল 
বদন দেখিতে পান । ১৬ 

ইহ খলু প্রেক্ষাপুর্ববকারিণঃ পুরুষার্থসম্পদমভিবাঞ্থাস্তঃ ততসাধনাধি- 
গমোপাঁয়মন্তরেণ তদবাপ্তিমমন্মানাস্তদুপীয়াবগতিনিমিত্তমেব প্রথম-মন্থেষন্তে। 

% দৃষ্টাদৃষউভেদেন চ ৭" তদ্ দ্বিবিধঃ পুরুযারথন্য পন্থাঁঃ | 

1 তন্য দৃষ্টে বিষয়ে রুচিঃ প্ররূঢবৃদ্ধব্যবহার-সিদ্ধান্বয়ব্যতিরেকাধিগত- 
সাধনভাবে ভোজনাদাবনপেক্ষিতশান্ত্রন্ৈব ভবতি প্রন্থত্তিঃ। নহি মলিনঃ 
স্ায়াদ্ বুভুক্ষিতো বাহম্ীয়াদিতি শাস্্রমুপযুজ্যতে | * অদৃষ্টে তু স্বর্গাঁপবর্গ- 
মাত্র নৈসর্গিকমোহান্ধতমসবিলুপ্তালোকস্য লোকশ্য শান্সমেব প্রকাশঃ । 

তদেেব সকলসছুপাঁয়দর্শনে দিবাং চক্ষুরম্মদাদেঃ ন যোগিনামিব যোগ- 

সমাধিজজ্ঞানাহ্যপায়ীস্তরমপীতি ৷ তম্মাদন্মদাদেঃ শান্ত্রমেবাধিগন্তব্যম্। 

+. দৃষ্টানৃষ্টভেদেন পুরুযার্থে দ্বিবিধঃ, তস্ত পন্থা! অপি ছিবিধঃ। ইতি পাঠ সঙ্গত প্রতিভাতি মে। 
+ অত্র তৎপদগ্রয়োগে ন সঙ্গত 1 হত্য দৃষ্টে বিষয়ে রুচিঃ তন্ত, এষ এব পাঠঃ সঙ্গতঃ | 



শান্্রীরস্তসমর্থনম্ ৫ 

 অন্নুহাদ 

ধাহাঁরা বুদ্ধিপূর্ববক কার্য করেন তাহারা ইহা অবশ্যই বুঝেন যে 
পুরুষার্থপ্রাপ্তিবিষয়ে ইচ্ছা! থাকিলেও তাহার উপায় অজ্ঞাত থাকিলে 
তৎপ্রাপ্তি অসম্ভব । স্থতরাং পুরুযার্থকামী ব্যক্তিগণ প্রথমে পুরুষার্থ- 
প্রাপ্তির উপায় জানিবার জন্য অনুসন্ধান ফরেনশ৷ দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ভেদে 
পুরুষার্থ দ্বিবিধ, স্থৃতরাং তাহার উপায়ও দ্বিবিধ। যাহার দৃষ্ট-পুরুষার্থ 
বিষয়ে অনুরাগ হয়, তাহার দৃষ্ট-উপায়ে প্রবৃত্তি হয়। ভোজনাদি- 

দৃষট-পুরুষার্থের উপায়। এ উপায় জানিবার জন্য শীস্্রের অপেক্ষা করিতে 
হয় না। বিশেষতঃ ক্ষুধা পাইলে ভোজন করেন, ক্ষুধা না পাইলে 

ভোজন করেন ন! ইত্যাদিরূপে পুর্ববদৃষ্ট বৃদ্ধগণের ব্যবহারের দ্বার! 
ভোজনাদি ক্ষুধানিবৃত্তি প্রভৃতি দৃষ্ট-পুরুষার্থের উপায় ইহা জান। গিয়াছে। 
শরীর মলিন হইলে স্নান করিতে হয় এবং ক্ষুধা হইলে ভোজন 

করিতে হয় ইহাতে শাস্্রজ্ঞানের আবশ্যকত নাই। স্বর্গ এবং মোক্ষরূপ 

অদৃষ্ট-পুরুযার্থ-বিষয়ে সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি স্বাভাবিক অজ্ঞানারৃত 
বলিয়া তাহ! জানিতে হইলে শান্স্র-জ্ঞানের প্রয়োজন। শান্ত্ই অলৌকিক- 
তত্বজ্ঞাপন-কার্যে আমাদের পক্ষে দিব্য চক্ষুঃ। যোগিগণের ন্যায় 

আমাদের যোগসমাধিজজ্ঞানাদিরূপ অলৌকিক-তত্রজ্ঞাপক পৃথক্ উপায়ও 
বিদ্ধমান নাই। অতএব আমাদের পক্ষে শাস্ত্জ্ঞানই কর্তব্য । 

তচ্চ চতুর্দশবিধং যানি বিদ্বাংসশ্চতুর্দশবিদ্ধাস্থানান্যাচক্ষতে । তত্র 
বেদাশ্ত্বারঃ প্রথমোহ্ধর্বববেদঃ % দ্বিতীয় খগ্বেদঃ, তৃতীয়ো যভুবের্বদঃ, 
চতুর্থ সামবেদঃ1 ,এতে চত্বারো৷ বেদাঃ সাক্ষাদেব পুরুষার্থসাধনোপদেশ- 
স্বভাবাঃ, “অগ্রিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গক্লামঃ, আত্ম! জ্ঞাতব্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ | 

স্মৃতিশান্ত্রমপি মন্বাছ্যপনিবদ্ধম্টকা-শিখাঁকর্্মণ*প্রপা-প্রবর্তনাঁদি- 
পুরুষার্থসাধনোপদেশ্যেব দৃশ্যতে । অশ্রীয়মাণফলানামপি কণ্্মণাং ফল- 
বস্তা বিধিকৃত্পরীক্ষায়াং বক্ষ্যতে ৷ সর্বো হি শাস্্ার্থঃ পুরুযা্ধপধধ্যবসায়ী ন 

* অত্রোপপত্তিং চতুর্থাহিকে ম্বরমেব বক্ষাতি। * 1 চূড়াকর্। 



৬ হাঁয়মঞ্জধ্যাম্ 

স্বরূপনিষ্ঠ ইতি। ইতিহাঁস-পুরাপাভ্যামপি উপাখ্যানাদিবর্ণনেন বৈদিক 
এবার্ঘঃ প্রায়েণ প্রতন্ততে । যথোক্তম্। | 

সেই শাস্ত্র চতুর্দশ প্রকার। পণ্ডিতগণ যাহাদিগকে চতুর্দশ বিষ্তা- 
স্থান বলিয়া .থাকেন। সেই চতুর্দশ বিষ্ভাশ্থান-মধ্যে গণিত বেদ চারি 
প্রকার--অথর্বববেদ প্রথম, খগ্গঁবেদ দ্বিতীয়, যজুর্বেব্দ তৃতীয়, সামবেদ 
চতুর্থ। এই চারি বেদেরই পুরুষার্থ-প্রাপ্তির উপায়সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াই 
স্বভাব। “অগ্নিহোত্রং জুক্থয়াৎ গ্র্গকামঃ, আত্মা জ্ঞাতব্য; ইত্যাদি শ্রুতি 
এঁ পক্ষে প্রমাণ । মন্বাদিরচিত স্মৃতিশান্দেও অষ্টকা শ্রাদ্ধ, শিখাকণ্্ম এবং 
জলসব্র-্াপনাদি পাঁরলৌকিক-কর্্মবিষয়ে উপদেশ আছে দেখা যায়। 

যে সকল কর্ম্নের ফলশ্রুতি নাই তাহাঁদেরও ফল আছে ইহা বিধ্যর্থ- 
পরীক্ষা পরিচ্ছেদে বলিব । ষ্ 

সকল শান্তার্থ ই পুরুষার্থে পর্যবসিত হইয়া থাকে আপাতবোধ্য 
স্বরূপের উপর অবস্থান করে না-_-এই কথা বলিব। 

ইতিহাস এবং পুরাণেও উপাখ্যানাদির বর্ণন! দ্বারা বেদপ্রোক্ত বিষয়েরই 
বিস্ৃতভাবে আলোচনা! আছে । 

কধিত আছে-_ 

ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবুংহয়ে। 

বিভেত্যল্লশ্রভাদ্ বেদে৷ মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥ ইতি * 

তদেবং বেদপুরাণ-ধন্্শান্্াণাং স্বত এব পুরুষার্থসাধনোপদেশ- 

স্বভাবত্বাদ্ বিষ্ান্থানত্বম। অঙ্গানি ব্যাকরণ-জ্যোতিঃশিক্ষা-কল্প-চ্ছন্দো- 
নিরুক্তানিণ' বেদার্থোপযোগি-পদাদিবুত্পাদন- “বার্ণ বিজ্তাস্থানত্ব 

* ম. ভ1., জা, প.,. অ. ১ ল্লো. ২৬৫ | ৃ 

+ ঝাকরণং নাম শবার্ব্যুৎপত্তিকরং শান্ত্রম। জ্যোতিষং নাম বজ্ঞকর্দোপযোগিনঃ কালন্ত জঞাপকং 

শাঁ্স্। শিক্ষা নাম খ্রধরণাছ্যচারণ-নীত্ুপর্দেশকং পানরমূ। কয্ো নাম বোবিহ্তানাং কর্ণপামাু, ৪ 
পুবেগ ' সঞাপঞ্কল্পদাত্কং শান্রম, বা আখলারন-প্রণীতম। ছন্দো নাম গারত্যাদীনাং ছদাসাং 

(অঙ্ষকং শারম্। নি যায বৈদিকপাগদারঘ নিয়পণার্ধকং পা্। 



শান্তারস্তসমর্থনম্ ণ 

প্রতিপন্ধন্তে। তেষামজসমাখ্যেব তদনুগামিতাং প্রীকটয়তি। বিচার- 
মন্তরেণাব্যবশ্থিত-বেদবাক্যার্থানবধারণান্ মীমাংস! বেদ-বাক্যার্থবিচারাত্মিকা 

ররর ০ প্রতিপদ্ভতে । 
তথাচ ভষ্টঃ_ ৃ 

“ধশ্মে প্রমীয়মাণে তু ডি করণাত্মন] । 
ইতিকর্তব্যতাভাগং মীমাঁং্জা পুরয়িষ্যতি ॥” 

অন্যুলাদ | 

ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বারা বেদকে সবল করিয়া রাঁখিবে। বেদের 
সর্বদাই এই ভয় ষে অল্পজ্ঞ অর্থাৎ ইতিহাস এবং পুরাণবিষয়ে অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে অর্থাৎ আমার সম্মান নষ্ট করিবে । অতএব 
উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে কথিত প্রকারে বেদ, পুরাণ এবং ধর্মশান্তে 
স্বতঃই পুরুযার্থসাধনবিষয়ে উপদেশ থাকায় উহারা বিদ্াস্থান বলিয়। 
প্রসিদ্ধ। ব্যাকরণ, জ্যোতিঃশান্স, শিক্ষা, কল্প, ছন্দঃ এবং নিরুক্ত এই ছয়টা 
বেদচতুষ্টয়ের অঙ্গবিষ্ভা বলিয়া পরিগণিত। এবং অঙ্গবিষ্ভাগুলি বৈদিক 
মন্ত্রগত পদগুলির বেদার্থনিশ্চয়ে সহায়ীভূত বৎ্পাদন-দঘারা বিষ্তাস্থান 
বলিয়াও পরিচিত হইয়া থাকে । তাহাদের অঙ্গ এই সংজ্ঞাটী উহার! যে 
বেদের অনুগামী, ইহা বুঝাইয়া দিতেছে । বিচাঁরব্যতীত অন্য উপায়ে 
পরস্পরবিরুদ্ধবেদবাক্যার্থের যথাযথভাবে নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য বলিয়া 
মীমাংসার উপযোগিতা । যেহেতু মীমাংসা! বেদবাক্যার্থের বিচারশাসন্ত্র এবং 

এ মীমাংসা বেদগুলির ইতিকর্তব্যতারূপ ধারণ করে। এই সকল কারণে 
মীমাংসাকেও বিষ্তাস্থান বল! যাইতে পারে। ভট্ট তাহাই বলিয়াছেন 
যে, বেদরূপ করণের দারা ধন্মতত্বের নিশ্চয় করিতে হইলে মীমাংসা বেদের 

ইতিকর্তব্যতারূপ অংশ [ অর্থাৎ বেদরূপ করণের ব্যাপারস্বরূপ অংশ] 

* * ইতিহাস এবং পুরাণবিষয়ে.জান ন। থাকিলে অনেক বৈদিক মঙ্ের “ব্যাখ্যান সঙ্গত হয় না। 
অল্পজ ব্যক্তির নিকট অনেক বৈদিক মন্ত্র জসঙ্গত বলিয়! মুন ছুয়। হৃতগ্নাং ইতিহাস এবং পুরাণের 

বিশেষভাবে আলোচন! কর! উচিত । 



সু 
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পূরণ করিবে। [ অর্থাৎ বেদ যখন প্রমাণ, তখন প্রমিতি করণ। ব্যাপার 
ব্যতীত করণের করণত্ব অনুপপন্ন । হৃতরাং মীমাংসা বেদরূপ প্রমাণের 
ব্যাপারস্থলাভিষিক্ত হুইয়। কাধ্য করিবে । ] 

অতএব 'সপ্তমমঙ্গমিতি ন গণ্যুতে মীমাংসা, প্রত্যাসন্নত্বেন বেদৈকদেশ- 
ভূতত্বাৎ। বিচারসহায়ো হি শবঃ স্বার্থ, নিরাকাঁঙক্ষং প্রবোধয়িতুং ক্ষমঃ | 
ম্যায়বিস্তরস্ত মূলস্তস্তভৃতঃ সর্ববব্ষ্ানাম্, বেদপ্রামাণ্যহেতুত্বাৎ। বেদেষু 

হি তাকিকরচিত-কুতর্কবিপ্লীবিত-প্রামাণ্যেযু শিথিলিতাস্থাঃ কথমিব 
বহুরিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যং বেদার্থানুষ্ঠানমীদ্রিয়েরন্ সাঁধবঃ। কিংবা তদানীং 
শ্বামিনি পরিমানে তদনুযায়িনা মীমাংসাদি-বিষ্াস্থান-পরিজনেন কৃত্যমিতি ৷ 

" তন্মাদশেষ-ছুউতাফিকোপমর্দদ্বারক-দৃঢ়তর -বেক্প্লা মাণ্যপ্রত্যয়াধাযিন্তায়োপ- 
দেশক্ষমমক্ষপাদোপদিষ্মিদং ন্যায়বিস্তরাখ্যং শান্ত্রং এতিষ্ঠাননিবন্ধন- 
মিতি পরং বিদ্াস্থানম্। বিদ্াস্থানত্বং নাম চতুর্্দশানাং শাস্ত্রাণাং পুরুষার্থ- 
সাধনজ্ঞানোপায়ত্বমেবোচ্যতে । বেদনং বিদ্যা, তচ্চ ন ঘটাদিবেদনমপি তু 
পুরুষার্থসাধনবেদনং বিদ্ায়াঃ স্থানমা শ্রুয় উপায় ইত্যর্থঃ। তচ্চ পুরুষার্থ 
সাধন-পরিজ্ঞানোপায়ত্বং কম্যচিৎ সাক্ষাত্কারেণ, কশ্ঠচিছুপায়দ্বারেণেতি ৷ 

তানীমানি চতুর্দশ বিষ্ভাস্থানানীত্যাচক্ষতে | যথোক্তম্__ 

পুরাণ-তর্ক-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রা্গমিশ্রিতাঃ। 
বেদাঃ স্থানানি বিষ্ভানীং ধর্ম্ন্য চ চতুর্দশ ॥ ইতি &% 

অন্যুবাগ 
৬. 

বেদের অসম্পূর্ণ অংশকে পুরণ করে বলিয়! মীমাংসাশান্্রকে সপ্তম 

অঙ্গ বলা হয় না, কারণ মীমাংসাশান্ত্র'বিচারশান্ত্র বলিয়৷ বেদের সহিত 

উহার ঘনিষ্ঠতা অত্যধিক। সুতরাং বেদের একদেশভৃত। বিচার- 
সাহায্যে অনেক শব্দ নিরাকাঙ্্ষ [ অর্থাৎ আপাত-প্রতীতির অযোগ্য ] 

'অর্থকে বুঝাইতে *পারে। ইহ? প্রসিদ্ধ কথা।. অতএব বেদনিয়ত . 

মীমাংসা শান্্-সাপেক্ষ ইহাই তুৎপর্য্য। 

টি ॥ হাঃ স্বর 
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আম্বীক্ষিকী বিষ্ভা সকল বিষ্ভার মুলস্তস্তস্বরপ। কারণ উহার দ্বারা 
বেদের প্রামাণ্য স্থরক্ষিত হয়। কুতার্কিকগণের কুতর্কদবারা বেদের প্রীমাণ্য- 
ভঙ্গ হইলে বেদের উপর সজ্জনগণেরও আস্থা নষ্ট হইতে পারে, এবং আস্থা! 
নষ্ট হইলে বহু বিত্তব্যয় এবং বহু পরিশ্রম এই উভয়সাধ্য বৈদিক কর্মের 
উপর কেন আদর থাকিবে ? কিংবা কুতাক্কিকরূ্ন রিপুর দ্বারা শান্্রাধিপতি 
বেদের পরাজয় হইলে তদনুচর মীমাংসাদি বিষ্ভাস্থানরূপ পরিজনবর্গও কি 
করিবে? সেইজগ্, [ অর্থা তথাকথিত অন্গুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য, ] 
অক্ষপাদমুনি সর্বববিধ কুতাকি কগণের কুতর্করূপ ভীষণ উপত্রবের দূরীকরণ 
দ্বারা বেদপ্রামাণা সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এই ন্যায়বিস্তরনামক সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ বিষ্তাস্থান রচনা করিয়াছেন, এবং এইরূপ শান্ত্ররচনাদ্বার৷ তাহার 
প্রতিষ্ঠাবুদ্ধিও হইয়াছে । চতুর্দশ শান্জ্রকে বিষ্ভাস্থান বলে, পুরুষার্থসাধন- 
জ্ঞানের উপায়ীভূত যে শাস্ত্র, তাহাই বিগ্াস্থান এবং তাহাই বিদ্াস্থানের 
লক্ষণ । বিদ্ভাশবের অর্থ জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞানপদটী সাধারণ ভ্ঞানরূপ 
অর্থের বোধক নহে। তাহ। হইলে ঘটাদি-জ্ভানরূপ অর্থও লব্ধ হইতে পারে। 
কিন্তু পুরুষার্থসাধনীভূত জ্ঞানই এ বিগ্ভাশব্দের অর্থ, এবং এ জ্ঞানের 
উপায়ীভূত শাস্ত্রই বিদ্ভার স্থান। স্থানশব্দের অর্থ আশ্রয় অর্থাৎ উপায় । 
তাদৃশ বিষ্তাস্থানত্ব কেহ সাক্ষাৎকার দ্বারা কেহ বা অনুমানাদি উপায়ান্তর 

স্বারা বুঝিতে পারেন। তাদৃশ এই বিদ্যাস্থানগুলিকে চতুর্দশ বিদ্কাস্থান 
বলে। এঁ সম্বন্ধে কেহ বলিয়াছেন যথা পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ন্মশাক্, 
ছয়টা অঙ্গবিষ্ভা এবং চতুর্বিবিধ বেদ এই সমুদয় চতুর্দশ বিদ্ধাম্থান 
ও ধর্ম্স্থান। রা 

ডিগ্রনী 

, বৈদিক অর্থের নিরূপণমাত্রে যাহারা সাহায্য করে আহারাই অঙ্গবিষ্তা 
বলিয়া! পরিচিত । বেদে যে অংশ নাই, মীমাংসাশীন্ত্র তাহারও পূরণ করে 
বলিয়৷ অক্গবিষ্ভা নহে। 

২ 
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অন্থত্রাপুক্তম_ 

অঙ্গানি বেদাশ্চতারো মীমাংসা গ্যায়-বিস্তরঃ। 

পুরাণং ধর্্শান্তরঞ্চ বিদ্যা হোতাশ্চতুর্দশ ॥ ইতি 
॥ 

ূর্ববত্র তর্কশবেনোপাত্তমুগ্জরত্র চ গ্যায়বিস্তরশবেনৈতদেৰ শান্- 
মুচ্যতে। স্তায়ন্তর্কোহুমুমানং সোহশ্মিন্সেব ব্যুৎপাগ্তে। যতঃ সাংখ্যা- 
€তানাং তাবৎ ক্ষপণকানাং " কীদৃশমন্থমানোপদেশকৌশলং কিয়দেব 
তৎ তর্কেগ বেদ প্রামাণ্যং রক্ষ্যতে । ইতি নাদাবিহ গণণার্হঃ। 

' বৌদ্ধাস্ত যছপি অনুমানমার্গীবগাঁহননৈপুণীভিমানোদ্ধরাং কন্ধরা- 
মুদ্রহস্তি, তথাপি বেদবিরুদ্ধত্বাৎ তৎ তর্কন্য কথং বেদাদিবিষ্ভান্থানম্য মধ্যে 

পাঠঃ। অনুমানকৌশলমপি কীদৃশং শাক্য্ঈীমিতি পদে পদে দশয়িস্যামঃ। 

চার্ববাকাস্ত বরাঁকাঃ প্রতিক্ষেগ্তব্যা এব, কঃ ক্ষুদ্রতর্কম্য তদীয়শ্যেহ 

গণনাবসরঃ | 

বৈশেষিকাঃ পুনরল্মদনুযাঁয়িন এবেত্যেবমন্তাং জনতাস্থ প্রসিদ্ধায়ামপি 
যট্তর্কযামিদমেব *% তর্ন্যায়বিস্তরশব্দাভ্যাং শাস্তরমুক্তম্। 

ইয়মেবান্ীক্ষিকী চতশ্থণাং বিষ্ভান।ং মধ্যে ন্যায়বিষ্তা গণ্যতে । 
আহ্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দগ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতীতি । 

প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতন্থান্বীক্ষণমন্্ীক্ষা অনুমানমিত্যর্থঃ। 
তদ্ব্যুৎ্পাঁদকং শান্ত্রমান্বীক্ষিকম্। 

অন্যুবাদ 

শীন্তান্তরেও উক্ত আছে যে যড়ঙগ, চারিবেদ, মীমাংসা, শ্যাঁয়বিস্তর, 

পুরাণ এবং ধর্মশান্ত্র এই কন্পটা চতুর্দশবিভ্ভা । পূর্বেবে তর্কশব্দের ছার! 
যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে পরবর্তী ন্যায়বিস্তর' শবের ছ্ারাও সেই 
শান্তুই গ্রাহা। '& 5 

্ 

* দ্ইবসপি' এব এব পাঠো সুজতরঃ। 
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. ম্তায়শব এবং তর্বশব্দের অর্থ অনুমান। সেই তর্ক কেবল- 
মাত্র স্যায়শাপ্রেই সম্কক্রপে আলোচিত .আছে; জন্য শাঙ্দে নাই, 
ধেহেতু সাংখ্য, জৈন এবং বৌদ্ধগণের অনুমান-শিক্ষণকা্যে কোন নৈপুণ্য 
নাই, এবং তাহাদের তর্কের দ্বারা বেদপ্রামাণ্যও রক্ষিত হয় ন1। 

[ অর্থাৎ তাহাদের সম্মত তর্ক অকিক্চগ্ষর বলিয়া তর্বাভাস মাত্র ] 

অতএব তাহাদের শান্তর প্রকৃত তর্কশান্ত্ের মধ্যে উল্লেখ পাইবার 

অযোগ্য । যদিও বৌদ্ধগণ তাঁকিকাঁভিমানের ভারগ্রহণ-বিষয়ে বিশেষ 
আগ্রহশীল, তগাপি তাহাদের তর্কও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তথাকথিত 

বেদাদি বিষ্াস্থানমধ্যে সর্ববথ! অগ্রাহ । তাহাদের .যুক্তিতর্কের যে কোন 

সারবত্তা নাই, তাহ! পদে পদে দেখাইব। 
অতি ক্ষুদ্র চার্ববাক দার্শনিকগণের মধ্যে উল্লেখ পাইবার যোগ্যই নহে। 

চার্ববাকের ক্ষুদ্তর্কও উক্ত চতুর্দশ বিষ্ভার অন্যতম ন্যায়বিষ্ভার মধ্যে 
গণনীয় হইতেই পারে ন|। 

বৈশেষিকগণ আমাদের অনুগামী, বিরুদ্ধ নহে, স্থতরাং বৈশেষিক দর্শন 
যদিও জনসমাজে বিশেষ পরিচিত ষড় দর্শনের অন্যতম বলিয়! পৃথক্ উল্লিখিত, 
তথাপি এই বৈশেষিক দর্শনকেও চতুর্দশ বিষ্ভার অন্যতম তর্ক এবং ন্যায়- 
বিস্তরশব্দের দারা অভিহিত করিয়াছি। এই আতহ্বীক্ষিকী বিদ্া চতুবিদ্ধা 

বলিয়া পরিভাষিত বিদ্ভার মধ্যে ন্যায়বিষ্া বলিয়! গণিত হইয়া থাকে । 

“আম্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তী দগুনীতিশ্চ শাশ্বতী” এই বচন অনুসারে 

স্যায়বিষ্া, ত্রয়ী (খক্, যজু$, সাম ), বার্তী (কম্তাদিবিগ্ভা ) এবং 
দগুনীতি-শীস্্র চতুবিগ্ঠ। বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । 

আন্বীক্ষিকীশবের পপ্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থ হইতেছে যে প্রত্যক্ষ কিংব! 
আগমের ত্বারা যে বিষয়টা একবার অবধারিত হইয়াছে, পরে পুনরায় 
তাহার যে অবধারণ, তাহাই অস্থীক্ষা৷ অর্থাৎ অনুমান। তাহার ব্যুৎ্পাদক 
গ্রন্থকে আম্বীক্ষিক কছে। 

নু চতজ্রপ্েদ্ বিস্তাঁঃ কথং চতুর্দশ দশিতাঃ। নৈষ বিরোধঃ | বার্তী- 

দগ্ডনীত্যোর্ঘ ফৈক প্রয়োজনত্বেন * সর্ববপুরুষার্থোপদেশ-বিষ্ভাবর্গে গণনানহ- 
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ত্বাৎ। ব্রধ্যান্বীক্ষিক্যোশ্চ তত্র নির্দেশাচ্চতুর্দশৈব বিদ্কাঃ। নন 
বেদ-প্রামাণ্যনির্ণয়প্রয়োজনশ্নন্ন্যায়বিস্তরঃ, কৃতমনেন, মীমাংসাত এব তৎ- 
সিদ্ধেঃ। তত্র হার্থবিচারব প্রামাণ/বিচারোহপি কৃত এব। সত্যম্; 
স তু আনুষঙ্গিকস্তত্র মুখ্যত্বর্থবিচার এব। পৃথক্প্রস্থান। হম! বিদ্াঃ, 
সা চ বাক্যার্থবিগ্ভা, ন* প্রম্ণণবিচ্োতি। ন চ মীমাংসকাঃ সম্যগ্বেদ- 
প্রামাণ্যরক্ষণক্ষমাং সরণিমবলোকয়িতূং কুশলাঃ। কুতর্ককণ্টকনিচয়- 
নিরুদ্ব-সঞ্চরমার্গাভাসপরিশ্রান্তাঃ খলু তে ইতি বক্ষ্যামঃ ৷ নহি প্রমাণাস্তর- 

সংবাদদার্চ্যমন্তরেণ প্রত্যক্ষাদীন্যপি প্রমাণভাবং ভজন্তে। কিমুত তদধীন- 

বৃত্তিরেষ শব্দঃ। শবশ্য হি সময়োপকৃতন্ত বোধকত্বমাত্রং স্বাধীনম্; 
 অর্থতথাত্বেতরত্বপরিনিশ্চয়ে তু পুরুষমুখপ্রেক্ষিত্বমন্যাুহাধ্যম্। 

তন্মাদাপ্তোক্তত্বাদেব শব্দঃ প্রমাণীভবতি, নাম্যথা, ইত্যেতচ্চাম্মিন্নেব 

শান্ত ব্যুৎ্পাদয়িষ্যতে । নন্বক্ষপাদা পুর্ববং কুতো৷ বেদপ্রামাণ্যনিশ্চয় 
আসীৎ? &% অত্যল্লমিদমুচ্যতে । 

অন্মুলাদ 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিষ্ভার চতুর্দদশসঙ্য। পূর্বের 
বলা হইয়াছে, এখন আবার বিগ্ভাকে চারি প্রকার বল! হইতেছে 
কিরপে? এই কথা বলিতে পাঁর না, এরূপ বলিলে কোন বিরোধ 

নাই; কারণ-_বার্তীশান্ত্র কৃষি-বাণিজ্যাদি-বোধকশান্ত্র, দণ্ডনীতি রাজনীতি 

শান্্র। রাজনীতি শাস্ত্রে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনাদি বিষয়ে উপদেশ 
আছে। স্বতরাং উক্ত ছ্বিবিধ শীম্বই দৃষটপুষ্কযার্থজ্ঞাপক শাস্ত্র, 
অনৃষটীর্থজ্ঞাপক শীলা নহে। এখানে কিন্তু অদৃষ্টার্ঘজ্ঞাপক শান্ত্রেরই 
প্রসঙ্গ । সুতরাং বার্তী এবং দগুনীতি অদৃষ্ীর্ঘজ্ঞাপক শান্ত্রমধ্যে গণনীয় 
নহে বলিয়। উক্ত চারিবিষ্ভার অন্তর্গত ত্রয়ী এবং আম্বীক্ষিকী এই ২টী 

মাত্রকে গ্রহণ করিবে। এবং উক্ত ২টী শান্রকে তথাকথিত শাস্ত্রের 

মধ্যে নির্দেশ করায় চতুর্দশ “বি্ভার কোন তনুপপত্তি নাই। আচ্ছ। 

 অত্যনসস্থেদমুচাতে ইতি মুলে । 
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ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, যদি বেদপ্রামাণ্য-নিশ্চয়ের 
জন্য ন্যায়বি্ভার উপযোগিতা, তবে বলিব যে ন্যায়বিষ্ভার প্রয়োজন 
নাই। কারণ, মীমাংসাশীস্ত্রের দ্বারা বেদপ্রামাণ্য-নিশ্চয় হইতে পারে। 

এ মীমাংসাশাস্ত্রে যেরপ বেদার্ঘবিচার সম্পাদিত আছে শ্রীরূপ বেদ- 

প্রামাণ্য-সম্বন্ধেও বিচার আছে। তোমরা *ঠিক আপত্তি করিয়াছ, 
কিন্তু এ আপত্তি ক্ষতিকরী হইবে না। কারণ, মীমাংসাশাম্ত্রে বেদার্থ- 
বিচার প্রধান, প্রীমাণ্যবিচার আনুষঙ্গিক । কথিত চতুর্দশ বিদ্ভার 
প্রস্থান বিভিন্ন, সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের এবং মীমাংসাশান্সের এক প্রস্থান 

সঙ্গত নহে। মীমাংসাশান্ত্র বেদবাক্যার্থ বিচার-শাস্ত্র, বেদপ্রামাণ্য-নিশ্চায়ক, 

শাস্ত্র নহে। মীমাংসকগণ বেদপ্রামাণারক্ষণযোগ্য মার্গ দেখিতে সক্ষম 

নহেন। মীমাংসকগণ চিরদিনই কুতর্ক-কণ্টকরাশিদ্বারা সমাচ্ছন্ন, অতএব 

ব্যবহারের অযোগ্য অসৎ পথকে পথ বলিয়। বুঝিয়৷ সেই পথে 
বৃথা বিচরণ করিয়া অকারণ কষ পাইয়াছেন এই কথা বলিব। 

প্রমাণান্তরের সহিত দৃঢ় মিল না থাকিলে সর্বমূলীভূত প্রমাণ প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতিরও প্রামাণ্য বাধিত হইয়া পড়ে। প্ররত্যক্ষারদদিরই অধীন শব্দের 

প্রামাণ্য বাধিত হইবে ইহা কি আর বলিতে হয় ? 

সঙ্গেত-সাহায্যে শব্দের অর্থবোধকতাই স্বাধীন। কিন্ত্বী স্বপ্রাতি- 

পাদিত অর্থের যাথার্থা এবং অযথার্থতা-নিশ্চয়ে তাহা হেতু নহে। এ শব্দের 
প্রযোক্তা পুরুষবিশেষ, ইহা বুঝিলে এ নিশ্চয় হয় [ অর্থাৎ অনুমানের 
সাহায্য-ব্যতিরেকে শব্দের প্রামাণ্য রক্ষ। করা যায় না। স্থৃতরাং তর্ক- 

শান্ত্রই বেদের প্রাম্ণ্যরক্ষক, ইহ। নির্বিবচারসিদ্ধ, মীমাংসাশান্্র শবশান্ত, 
তাহ! বেদের প্রামাণ্যরক্ষক হইতে পারে ন|। ] 

অতএব আপগ্তজনকথিত শব্ই* প্রমাণ এই কথা এই শাস্ত্রেই পরে 

বলিব। আচ্ছ। ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে_-যদি অক্ষপাঁদ- 

প্রণীত ন্যায়শাস্্ই বেদপ্রীমাণ্য-নিশ্চায়ক হয়, তবে অক্ষপাঁদের পূর্বের 
বেদপ্রামাণ্য নিশ্চয় কিরূপে হইয়াছিল £ এই কথা ,বলিতে পাঁর না 
কারণ ইহ! অতি তুচ্ছ কথা। [ অর্থাৎ অক্ষপাদ মুনির গ্র্থ-প্রণয়ন 
হইতেই যদি বেদ প্রমাণ বলিয়া! নির্ধারিত হইয়া থাকে তবে তাহার 
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_ পূর্বে উহ! অপ্রমাশ বলিয়া বিবেচিত ছিল, ইহা বলিতে হয়--ইহা ভ্রান্ত 

ধারণ! । ] 

জৈমিনেঃ ূ র্ববং কেন বেদার্থে। ব্যাখ্যাতঃ ৷ পাঁণিনেঃ পূর্ববং কেন পদানি 
রচিভানি। পিজলাৎ ুরববং কেন চ্ছন্দাংসি রচিতানি। আদিসর্গাৎ 

প্রভৃতি বেদবদিম। বিষ্ভাঃ ্রৃত্বাঃ ? সংক্ষেপবিস্তর-বিবক্ষয় তু তাংস্তাং- 

স্তত্র তত্র কর্তৃন্ আচক্ষতে। নমু* বেদপ্রামাণ্যং নির্বিবচারসিদ্ধমেব সাধবে! 
মম্তন্তে ইতি কিমত্র বিচারযত্বেন। ন, সংশয়-বিপর্যাস-নিরাসার্থতাৎ। 

ষম্ত হি বেদপ্রামাণ্যে সংশয়ান1 বিপর্যস্ত বা মতিঃ, তং প্রতি শাস্তারস্তঃ | 

'নহি বিদিতবেদার্থং প্রতি মীমাংসা প্রস্ুয়তে। তদছুক্তম্_-“নান্যতো৷ 

বেদবিদ্ভ্যশ্চ সুত্রবৃত্তিক্রিয়েষ্যতে” % ইতি । 

অন্মুশাদ 

জৈমিনির পূর্বেব কে বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ? [ অর্থাৎ তাহার পুর্বে 

বেদ বাখ্যাত ছিল না বলিয়াই কি কেহ বেদার্থ বুঝিতে পারেন নাই ?] 

পাঁণিনির পূর্বে কোন্ ব্যক্তি স্ববস্ত এবং তিওন্ত পদের বিশ্লেষণ করিয়া- 

ছিলেন? [ অর্থাৎ তৎপূর্বে পদবিশ্লেষণ ন1 থাকায় বেদঘটকীভূত পদাদির 
প্রকৃতি-প্রত্যয়বিশ্লেষণ বুঝিবার অধিকীর কাহারও কি ছিল না?] 
ছন্দঃকর্তা পিজলের পূর্বেবে কোন্ ব্যক্তি ছন্দঃ রচনা! করিয়াছিলেন ? 

[ অর্থাৎ ছন্দঃশান্ত্র রচিত ছিল না বলিয়াই সর্ববজ্ঞসদৃশ শাস্্কর্তাদের 

তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল না এই কথা কি বলিতে পার? ] সৃষ্টির প্রথম 
হইতেই উক্ত চতুর্দশ বিষ্া চলিয়া আসিতেছে । সষ্টেক্গপ এবং বিস্তারের 
বিবক্ষানুসারে পূর্ববসিন্ধ বিষয়ের সংক্ষিপ্তোক্তিকারী এবং বিস্তৃতোত্তিকারী- 
দিগকে তত্তৎ বিষয়ে গ্রন্থকর্তা বল! হইয়া থাকে । 

, “1 অর্থাৎ ফলতঃ সেই চতুর্দশ বিগ্তা নূতন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। 
. বেদবৎ সকল বিষ্াই পূর্ববাবধি ছিল। ক্রমে তাহাদের পরিবর্ধন হইয়াছে। ] 

* পো. যা. জো. ৪৩, ছু. ১। 
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আচ্ছা ভাল কথা, বেদপ্রামাণ্য নিবিচারসিদ্ধ, দুটি উহার 

প্রামাণ্য নিশ্চয় করিবার জন্য কোন বিচারের অপেক্ষা নাই, পণ্ডিতগণের 
ইহাই ধারণা ।] তবে তদের প্রামাণ্যস্থাপনের জন্য গুরুতরারস্ত 
আব্বীক্ষিকী-প্রণয়নের সার্থকতা কি ? এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। 
কারণ বেদপ্রামাণ্য-সম্বন্ধে সংশয় এৰং জমনিরাস করিবার জন্য 

আম্বীক্ষিকী-প্রণয়ন । যাহার বেদপ্রামাণ্যে সংশয় বা ভ্রম আছে, তাহার 

জন্যই আহ্বীক্ষিকীশান্ত্র রচিত হইয়াছে । ' বেদার্থজ্ঞাতার পক্ষে মীমাং 

শান্ত্রেরও সার্থকতা নাই। সেই জন্যই কুমারিল বলিয়াছেন যে_ 
সূত্র বা! বৃত্তি ইহা কোন বেদজ্ঞ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির জন্য রচিত হয় নাই।. 

উহু 1কেবলমাজ্র অবু[্পন্ন ব্যক্তির জন্য রচিত হইয়াছে। 

ভবতি চ চতুশ্্রকারঃ পুরুষঃ, অভ্ভঃ সন্দিদ্ধৌ৷ বিপর্য্যস্তো নিশ্চিত- 
মতিশ্চেতি। তত্র নিশ্চিতমতিরেষ মুনিরমুন! শাস্ত্রেণাজ্ন্য ভঙ্কান- 
মুপজনয়তি, সংশয়ানন্য সংশয়মুপহত্তি, বিপর্য্স্যাতে। বিপধ্যাসং বুদস্যতীতি 

তান্ প্রতি যুক্তঃ শান্দ্রীরস্তঃ। কুতঃ পুনরহ্ খষেরপি নিশ্চিতমতিত্বং 
জ্ভাতম্? উচ্যতে। ভবতি তাবদেষ নিশ্চিতমতিঃ, স তু তপঃপ্রভাবাছা 

দেবতারাধনাঘা! শাস্ত্রীন্তরাভ্যাসাদ্া। ভবতু, কিমনেন। তত্রৈতৎ শ্যাঁ, 
তত এব শাস্ত্রান্তরাদম্মদাদেরপি তত্বাধিগমে। ভবিষ্যতীতি কিমক্ষপাদ- 
প্রণীতেন শাস্ত্রে । পরিহৃতমেতত্, সঙ্জ্ষেপ-বিস্তারবিবক্ষয়া শান্্- 

প্রণয়নন্য *্ সাফল্যা। বিচিত্রচেতসশ্চ ভবস্তি পুরুষা ইত্যুক্তম্। 
যেধামিত এবাজ্ঞানসংশয়-বিপর্ষ্যাস বিনিবর্তন্তে, তান প্রত্যেতত্প্রণয়নং 

সফলমিতীদং প্রণীতধান্ আচার্্যঃ। তত্রেদমাদিমং সুত্রম্। 

অন্ন 

পুরুষ চারি প্রকার হইয়া থাকে । কেহ অজ্ঞ, কেহ সন্দিগ্ধ, কেহ 
ভান্ত কেহ বা চতুর্দশবিষ্তা-সিদ্ধান্তবিষয়ে অপ্রাতিহতপ্রতিভ ব্যুণ্পন্ন 

জ্ঞানী। অক্ষপাদ মুনি উত্তর চতুর্থ ওশ্রণীভূত্ত। এ অক্ষপাদ মুনি 
মাটি সান ধারা অজ্ঞ সজিকে জামী করেন, জনদিতের দর 

টি রি রা | 

ইক 
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» দুর করেন, ভ্রাস্তের ভ্রম খণ্ডন করেন। এই কারণে প্রথমোক্ত তিন 
শ্রেণীর জন্য তীহার রচিত শাস্ত্র সার্থক হুইয়াছে। এই অক্গপাদ মুনির 
সম্যক্ জ্ঞান হুইল কিরূপে? বলিতেছি। অক্ষপাদ মুনি যে বিশেষ- 
জ্ঞানী, তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু তাহার জ্জানের কারণ তপঃ- 
প্রভাব, দেবতার আরাধনা! বা' শাস্তরান্তরের অভ্যাস। তাহার জ্ঞানের 
কারণ যাহাই হোক, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই, কিন্তু ইহাই 
আমাদের আপত্তি যে, অক্ষপাদ মুনির যদি শান্সীস্তরের দ্বারা জ্ঞান- 

সঞ্চয় হইয়। থাকে, তাহা হইলে সেই শাল্সও এখনও আছে, তাহার দ্বারাই 

*আমাদেরও জ্ঞাঁনসঞ্চয় হইতে পারিবে, আমাঁদের জ্ঞান-সম্পীদনের জন্য 
অক্ষপাদ মুনির শান্স্রপ্রণয়ন ব্যর্থ। ইহার উত্তর পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে । 
শান্তর আছে সতা, কিন্তু সঙেক্ষপ করিয়া বা! বিস্তার করিয়া বলিবাঁর জন্য 

শীন্তর-প্রণয়নের সার্থকতা । [ অর্থাৎ পূর্ববশীস্ত্রে সঙেক্ষপ ছিল, সেই জন্য 
অক্ষপাঁদ মুনি বিস্তার করিয়া বলিবার জন্য শান্ত রচনা করিয়াছেন। 

, স্থৃতরাং অক্ষপাদ মুনির শান্ত বার্থ নহে।] পুরুষভেদে বুদ্ধি ভিন্ন, 
[ অর্থাৎ সকলের এক প্রকার বুদ্ধি হয় না।] যাহাদের কেবলমাত্র 
এই শাস্ত্র হইতেই সংশয় এবং ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহাদের 

জন্যই এই শাস্ত্রের সৃষ্টি, সুতরাং উক্ত শাস্ত্রের স্থষ্টি ব্যর্থ নহে। এই 

কারণেই আচাধ্য গৌতম এই শাস্ত্রের রচন। করিয়াছেন। সেই শান্সে ইহা 
প্রথম সূত্র । 

প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়বর্ক- নির্ণয়-বাদ-জঙ্ল- 
বিতগা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্বজ্ঞানান্িঃশ্রেয়সাধিগমঃ ৷ ১। 

ননু কিমর্ধেহয়মাদিবাক্যারস্তঃ % কোহয়ং প্রশ্নঃ ? শান্তং চেদা- 

রস্তণীয়ং, ক্রমবৃত্তিত্বাদ বাচঃ প্রথমমবশ্যং কিমপি বাক্যং প্রযোক্তব্যম্, 

ন হ্াদিবাক্যমকৃত্বা দ্বিতীয়াদিবাক্যপ্রণয়নমুপপদ্ভতে, : ইতি গ্রন্থকরণ- 

মেবাঘটমানং শ্যাৎ। আহ-_ন্ খন্বেবং ন জানে, কিন্ত যদেব শান্তর 
ব্যুৎপাছত্বেন স্থিতং তদেব ব্যুৎপাঘতাং কিমাদৌ তদভিেয়:প্রয়োজন- 
কীর্তনেন”ণ উচ্যতে- 
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আদিবাক্যং প্রযোক্কব্যমভিধেয় প্রয়োজনে । 
প্রতিপাদয়িতুং শ্রোতৃপ্রবাহোতসাহসিদ্ধয়ে ॥ 
অভিধেয়ফলজ্ঞানবিরহাঁস্তমিতোগ্মাঃ | 
শ্রোতুমল্পমপি গ্রন্থমাদ্রিয়ন্তে ন সূরয়ঃ | 

অন্যুাদ , 

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টীস্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, 
নির্ণয়, বাঁদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, এবং নিগ্রহ-স্থানস্বরূপ' 
ষোড়শ পদার্থের যথাযথ জ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে। ১। 

আচ্ছ! ভাল কথা, এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, ন্যায়দর্শনকার প্রথমে 

এই সৃত্রটার প্রণয়ন করিলেন কেন ? 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এই প্রশ্নটা অসার । কারণ, শাস্ত্র করিতে 

গেলে বক্তব্যের ক্রমবৃত্তিতানিবন্ধন সমগ্রবক্তব্য শাস্ত্রের প্রথমে বল৷ 
অসম্ভব বলিয়৷ ক্রমিকভাবে বলিতে হইলে বাক্যেরও ক্রমিকত৷ আবশ্যক । 

বাক্যের ক্রমিকতা আবশ্যক বলিয়া প্রথমে কিছু বলিতে হইবে । আদি- 

বাক্য রচিত ন! হইলে ছিতীয়াদি বাক্যের রচনাও অনুপপন্ন হুইয়৷ থাকে। 
[ অর্থাৎ প্রথম না হইলে দ্বিতীয়াদি হইবে কিরূপে 1] অতএব বাক্যের 

পৌর্ববাপধ্য স্বীকার না করিলে গ্রন্থ-সম্পীদনকা্য অসঙ্গত হইয়া পড়ে । 
সিদ্ধান্তীর প্রতি প্রশ্নকারী বলিতেছেন_-এই সকল কথা কি জানি না? 
তাহা জানি, কিন্তু শাস্ত্রে যাহা প্রধানভাবে আলোচ্য, তাহারই 

আলোচন। কর! উচিত, তাহ! না করিয়। শাস্ত্রের প্রথমে শাস্ত্রের অভিষেয়- 

পদদার্থ-বর্ণন এবং তাহার প্রয়োজন-ক্বীর্তন অগ্রে কেন করা হুইল? 

এইকূপ আঁশঙ্কাকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে শ্রোত্গণকে উৎসাহিত 

ক্বরিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের অভিধেয় এবং প্রয়োজন বলিবার জন্য প্রথমে 

কিছু বল! উচিত। কারণ--পণ্ডিতগণ অরে অভিধেয় এবং প্রয়োজন 

জানিতে না পারিলে ভগ্নোতদাহ হই!  সুপ্রস্থ-আবণেও প্রবৃত 

হন না। 
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হার দি িভিনার়িদানিনির দারিনিজিরারার সানি প্রবর্ততে। 

আহ চ ভষ্টঃহ_ 

পসর্ব্বন্তৈব হি শাস্ম্ত কর্ম্মণে। বাপি কম্চিৎ। 
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাঁবও তত কেন গৃহতে ॥৮ ইতি। * 

ননু প্রয়োজনপরিজ্ঞানমাদৌ শ্রোতৃণাং কুতস্ত্যমিতি চিন্ত্যম। কিম 
কম্মাদেব বাক্যাহত যুক্তিতঃ। বাক্যং তাবদনিশ্চিতপ্রামাণ্যং কথং 

প্রয়োজননিশ্চয়ায় প্রভবতি? সংশয়াছা প্রবৃত্ত বেদার্থেঘপি তখৈব 
স্যা। যুক্তিতঃ প্রয়োজনাবগমঃ শাস্ত্রে সর্ববস্মিন্নধীতে সতি সম্ভবতি, 
নেতরধেতি তদ্বগমপুর্ব্বিকায়াং প্রবৃত্তাবিতরেতরা শ্রয়ঃ, শাল্সীধিগমাঁৎ 
প্রয়োজনপরিজ্ঞানং, প্রয়োজনপরিজ্ঞানাচ্চ শান্ত্রশ্রবণে প্রবৃত্তি । উচ্যতে-__ 

আদিবাক্যাদেব শ্রাতুঃ শান্ত্রপ্রয়োজন-পরিজ্ঞানমর্থসংশয়াচ্চ শ্রবণে 
প্রবৃত্তিঃ । 

অন্নুাদে 

এরূপ বিদ্বান কে আছেন, যিনি যাহার বিষয় জানা নাই এবং যাহার 

প্রয়োজন জান নাই সেইরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হন। এবং কুমারিল ভট্ট 
বলিয়াছেন__ 

সর্বববিধশাস্ত্রের এবং যে কোন কর্্দের প্রয়োজন যতক্ষণ উক্ত না 

হয়, ততক্ষণ সেই সকল শাস্ত্র কেহ শোনে নী এবং সেই কর্মে 
কেহ প্রবৃত্ত হয় না। ৪ 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্য এই যে শ্রোতৃগণের প্রয়োজনজ্ঞান 
প্রথমে কি উপায়ে হয়? তাহ। ভাবিবার কথা। বক্তার বাক্য শ্রবণ- 
মাত্রে শ্রোতার হঠাৎ প্রয়োজনজ্ঞান হয়, কিংবা যুক্তিবলে হয়? 

৫ 
* লো. বা. শো, ১২, লু, ৯ 
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প্রথম পক্ষটী সমীচীন নহে, কারণ-_শ্রবণমাত্রেই প্রথমশ্রুত বাক্যের 
প্রামাণ্য-নির্ধারণ না হওয়ায় এ বাক্য হইতে “কিরূপে প্রয়োজন-নিশ্চয় 
সম্ভব? কিংবা (শাস্ত্রের প্রামাণ্যবিষয়ে নিশ্চয় না হইলেও ) সংশয়- 

বশতঃ (শান্তরশ্রবণে) প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে বৈদিক ক্রিয়াফলাপাদি 
বিষয়েও সেই ভাবেই প্রবৃত্তি হইতে পারে * [ অর্থাৎ বেদসম্বন্ধে এব্বপ 
ভাবে প্রামাণ্যসংশয় থাকিলেও বেদোক্ত কর্মে লোকের প্রবৃত্তি 

হইতে পারে] যুক্তিবলে প্রামাণ্য-নিশ্চয় হয়, ঈদৃশ দ্বিতীয় 
পক্ষও সঙ্গত নহে। কারণ যুক্তির দ্বারা প্রয়োজন-নিশ্চয় সকল শান্তর 
অধ্যয়ন করিলে হয়, নচে হয় না। অতএব যুক্তিমূলক প্রয়োজন- 
জ্ঞানকে শান্ত্রশ্রবণ-বিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিলে ইতরেতরাশ্রয়- 
রূপ দোষের প্রসক্তি হয়। শান্তর জানিলে প্রয়ৌোজন-নিশ্চয় হয়, এবং 

প্রয়োজন-নিশ্চয় হইলে শাস্ত্র জানিতে প্রবৃত্তি হয়। (ইহাই ইতরেতরাশ্রয়- 
দোৌষ।) এইরূপ পূর্ববপক্ষকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, কেবলমাত্র 
শাস্ত্রের প্রথম বাক্য হইতেই শ্রোতার শান্ত্রসন্বন্ধীয় প্রয়োজনের জ্ঞান হয়, 
[অর্থাৎ প্রয়োজন-জ্ঞান করিতে সমগ্র শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে হয় না ] 

এবং শান্ত শ্রবণ-বিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি এ প্রয়োজনবিষয়ক সংশয় কারণ, 

[অর্থাৎ প্রয়োজন-নিশ্চয় কারণ নহে, অতএব এই পক্ষে ইতরেতরাঁআয়- 
দোষ হইল না। এবং শাস্্শ্রবণের পুর্ব্বে প্রয়োজন-নিশ্চয় এবং শান্তর 
প্রতিপাঞ্থ পদার্থের নিশ্চন্প থাঁকিলে শান্তরশ্রবণে শ্রোতার প্রবৃত্তি থাকে 
না। শান্ত্রশ্রবণের পর সেই সেই বিষয়ে নিশ্চয় হওয়ায় এ সংশয় 

রীতুত হয়। 
বেদে হসিদ্ধপ্রামাণ্যে মগার্রেশেষু বন্ধন । 

নানর্থশঙ্কয়। যুক্তমনুষ্ঠানপ্রবর্তনম্। 
বন্ুবিস্তব্যয়ায়াসবিয়োগস্থগমেহ্ধবনি । 

প্রবৃত্তিরচিতোদারফলে লঘুপ্রিশ্রমে ॥ 

শৃষবস্ত এব জীনস্তি সম্তঃ কতিপয়ৈদিনৈঃ। 
কিমেতৎ সফলং শাক্ত্রমুত মন্দপ্রয়ৌজনম্। 



২ .. ্ঠারসজধ্যাম 
সষ্ে্ষিকা তু যত করিয়ে প্রথমোমে 
অসৌ সকচলকর্তব্য-বিপ্রলোপায় কল্পতে ৷ 
আর্তো হি ভিষজং পৃষ্টা তদুক্তমনুতিষ্ঠতি। 
তস্মিন্ সবিচিকিৎসন্ত ব্যাধেরাধিক্যমাগ্র,য়াৎ ॥ 
তেনাদিরাক্যী বিজ্ঞায় সাভিধেয়ং প্রয়োজনম্। 

তৎসস্তাবনয়। কার্য্যস্তচ্ছান্ত্রশ্রবণাদরঃ ॥ 

অন্যুবাদে 

_ বেদের প্রামাণ্য নিশ্চিত না হইলে [ অর্থাৎ প্রীমাণ্যসংশয় হইলে ] 

বেদপ্রতিপান্ভ মহাক্রেশকর যাগাদিরূপকর্ম্ে অনিষ্টের আশঙ্কায় লোকের 

প্রবৃত্তি হয় না। কারণ_-যে সকল কর্ম্ম অল্লপরিশ্রমসাধ্য এবং অল্ল- 

ব্য়দাধ্য অথচ যাহার ফল উৎকৃষ্ট, এইরূপ কর্মেই লোকের প্রবৃত্তি 

স্বভাঁবতঃ হইয়া 'থাকে। স্ত্ধীগণ শাঙ্জ শুনিতে শুনিতেই কিছুদিনের 

মধ্যেই শাস্ত্রের প্রয়োজন স্বল্প কি মহত তাহা বুঝিতে পারেন। 

কার্য্যারস্তমাত্রেই- কেহ আরন্ধ কার্য্ের প্রতি সুক্ষ দৃষ্টি করেন না। যদি 

প্রথম অবস্থায়ই এ কার্য্যে সুষ্ষৃষ্টি [ অর্থাৎ কতদিনে ফল হইবে এবং 

ফল স্থির বা অস্থির, অল্লায়াসসাধ্য বা বনুপরিশ্রমসাধ্য ইত্যাদিরূপ 

সুঙ্গমানুসন্ধান ] করা! যায়, তাহা হইলে সম্পাদনীয় কার্য্যের সম্পাদন অসম্ভব 

হইয়। পড়ে। রোগী চিকিতসক-কর্তৃক পরীক্ষিত হইল্লে সেই চিকিৎসকের 

কথ! অনুসারে চলে। চিকিৎসকের কথ। অনুস্ধারে চলিলে ফল হইবে 

কিনা ইহ! ভাবে না। যদি চিকিৎসকের ব্যবস্থার প্রতি সন্দি্থ হয় 

তাহা হইলে রোগের বৃদ্ধি হইয়। পড়ে। 
_ম্থতরাং শাস্ত্রের প্রথম বাক্য হইতেই শ্ান্ত্রপ্রতিপাছ এবং প্রয়োজন 

জানিয় এ শাস্ত্রের প্রতি শুন্ধা স্থাপন করিয়া. এ শাস্ত্রের শ্রাবণে সমাদর 

'ক্করিষে। টার রাবার পারা 

উছা! মনে কুয়া উচিত: ].. টিন ূ 



পদার্ধোদেশঃ ২১ 

ধৈরপ্যাদিবাক্যমিথ্থং ব্যাখ্যায়তে কিলানহ্বিতপদার্থকং বাক্যমনুপাদেয়ং 

দশদাড়িমাদিবাক্যবৎ। অন্বিতপদার্থকমপি নিশ্রয়োজনমনুপাদেয়মেৰ 

সদসদ্বায়সদশনবিমর্শবাক্যমিব। তদিহোপাদেয়তাব্যাপকপ্রয়োজনাদানু- 

পালস্তাদনাদরণীয়ত্বমিতি ব্যাপকামুপলব্ধ্য! প্রত্যবতিষ্ঠমানঃ প্রয়ৌজনাঘাভি- 

ধারিনাদিবাক্যেন নিবৃত্তীশঙ্কঃ ক্রিয়তে ট্টুতি তৈরপি প্রয়োজন-প্রতিপাদন- 

মেবাদিবাক্যস্যার্থ ইত্যুক্তং ভবতি। 

তশুপ্রতিপাদনেনৈব ব্যাপকানুপলক্ধিপরিহারাদাশস্কা নিবারিত! 

ভবভীতি। ঘগ্ভপি প্রবৃত্তিহেতোরর্৫থসংশয়ন্য তর্কীপরনান্ন ওচিত্যন্ বা 

সমুৎপাদনমাদিবাক্যেন ক্রিয়তে ইতি কেচিদীচক্ষতে, তদপি প্রয়োজনাভি 

ধানারকমেব। প্রয়োজনবিষয়ে। হি সংশয়ো বা জন্তাবনাপ্রত্যয়ো ব। 

্রৃত্যভৃতস্তেনোতপাদনীয় ইতি তছুৎপত্তৌ প্রয়োজনাভিধানমেবাদি- 

বাক্যস্য ব্যাপারঃ, সংশয়ন্ত% বস্তুবৃত্তোগনত এব পুরুষবচসাং দ্ৈবিধ্য-দর্শনাৎ। 

শৌচ-সমাচার-সাধুতাদিন। তু ্চ তশ্মিন জন্তাবনীপ্রত্যয়োহপি লোকস্য 

ভবতীতি। তন্মাৎ প্রয়োজনপ্রতিপাদনার্থমেবাঁদিবাঁক্যমিতি সুক্তম্। 

যা! চ শ্রোতৃপ্রবৃত্যঙং তর্ বস্ত- যুক্তমাদিতঃ |: 

ন চ প্রয়োজনজ্ঞানাদন্যদস্তি প্রবর্তকম্॥ 

অন্নুহ্বাদ 

অপর যে পণ্ডিতগণ আদিবাক্যের উপযোৌগিতী-বিষয়ে এই ভাবে 

বর্ণনা করেন যে, যেরূপ দশদাঁড়িমাদিবাক্য ণ' অর্থবোধক হয় না, 

সেরূপ যে সবল বাক্যগত পদের অর্থ পরস্পরের সহিত অসম্বন্ধ, 

সেই সকল বাক্য ম্মগ্রাহথ ; কিংব! বাক্যগত পদগুলির অর্থ পরস্পরের 

সহিত সম্থদ্ধ হইলেও (দস্তহীর্) কাকের দস্তানুসন্ধানের জন্য প্রযুক্ত 

বাক্যের. ন্যায় নিশ্রয়োজন হইলে তাদৃশ বাক্যও উপেক্ষণীয়। সুতরাং 

তাহাদের উক্ত মীমাংসাঘার! ইহাই প্রতিপদ হইতেছে যে, যে শান্তের 
ঠা 

* তুকারঘরং পূরধবপক্ষ নিরাসার্থম্। 
11 একজ দশ শব্দের অন্ধ এবং অন্তত ছাড়ি শব্দের অন্যের অভিগ্রায়ে দদাড়িমশব্দের প্রয়োগ 

ক্ষণে ই শবরপ বাক/টা অনসিতার্থক' বলির! ভাহ! হইতে জর্থবোধ হর না। 



২ হ্যায়মজর্ধ্যাম্ 

প্রয়োজন আছে, তাহা উপাদেয় হইয়া থাকে, প্রয়োজন না থাকিলে অগ্রাহা 
হয়, অতএব প্রয়োজনের অনুপলব্ধিবশতঃ শাস্ত্রের উপাঁদেয়ত্বভঙ্গকারী প্রতি- 
বাদীকে প্রয়োজনাভিধায়ক আদিবাক্যের দ্বারা! শান্তর উপাদেয় কিংবা অগ্রাহ্য 
এইরূপ সংশয় হইতে মুস্ত করা হইতেছে। এইরূপ ধাহাদের বর্ণন! 
তাহাদেরও এই কথা! বলিতে হইরে যে প্রয়োজন-প্রতিপাদনই আদিবাক্যের 
উদ্দেশ্ট। প্রয়োজন-প্রতিপাদনঘ্বারাই প্রয়োজনের অনুপলব্ধির নিরাস 
হইতেছে বলিয়া শাস্ত্রের উপাদেয়ত্ব অনুপাদেয়ত্ববিষয়ক সংশয়েরও নিরাস 

হইতেছে । অতএব ফলত: তীাহাদেরও প্রয়োজন-প্রতিপাদনই আদিবাক্যের 
উদ্দেশ্ট এই কথা৷ বল! হইতেছে । 

কতিপয় পণ্ডিত বলেন যে, শান্তরশ্রবণবিষয়ে প্রবৃত্তির হেতুড়ৃত 
প্রয়োজন-সংশয়ের বা! যাহার নামান্তর তর্ক (প্রয়োজনাদিসন্বন্ধীয় তর্ক ) 
এইরূপ ওচিত্যের সমুৎপাদন আদিবাক্যের দ্বার! সম্পার্দিত হয়,__সেই 
উক্তিরও উদ্দেশ্য ফলতঃ প্রয়োজনের কথন। কারণ আদিবাক্যের 
দ্বার প্ররত্তির কারণীভূত প্রয়োজন-বিষয়ক সংশয় বা সম্ভাবনার স্বরূপ 
তর্কবুদ্ধির উৎপাদন কর্তব্য, অতএব তাহার (প্রবৃত্তির ) উৎপত্তিবিষয়ে 
প্রয়োজনের কথনটা একমাত্র ব্যাপার, সংশয়াদি নহে। [ অর্থাৎ আদিবাক্য 
প্রয়োজনের কথনের-্বারা প্রয়োজনবিষয়ে সংশয় কিংবা সম্তভাবনাত্মক 
তর্কবুদ্ধি উৎপন্ন করে। ] সংশয় বন্তরীতি অনুসারে উপস্থিত হইয়াই 
থাকে, কারণ _পুরুষবাক্যের ছ্ৈবিধ্য দেখা যায়। [ অর্থাৎ প্রায় বাক্যের 
ছুইদিকে গতি থাকায় সংশয় ঘটিয়৷ পড়ে। সংশয় উৎপন্ন করিবার জন্য 
বক্তার কোন চেষ্টা করিতে হয় না।] বক্তার শৌচ এবং সৃদাচারাদি গুণের 
দ্বার! সেই শাস্ত্রের যাহ প্রয়োজন, অন্ততঃ পক্ষে তাহার সম্ভাবনাও হইতে 
পারে। ( অমুক খষি যদি এই শাস্ত্র “বক্তা না হইতেন, তাহা হইলে 
নিঃশ্রেয়স প্রয়োজন হইত না এইরূপ তর্ক হয়।) এই পর্য্যস্ত আমাদের 
কথা। অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে প্রয়োজন-প্রতিপাদনই আদি 
বাক্যের উদ্দেশ্ট_-ইহা৷ ঠিকই বলা হুইয়াছে। শ্রোতার প্রবৃত্তির পক্ষে যাহা 
কারণ, প্রথমেই তাহা বলা উচিত। প্রায়োজনজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু 
প্রবর্তক নাই। 



পদার্ধেদদেশঃ ২৩ 

অভিধেয়কথনমপি ,তৎসাধ্যপ্রয়োজনোপপাদনায় শ্রোতৃবুদ্ধি- 

সমাধানায় চ কর্তব্যমেব। 

অর্থাক্ষিপ্তস্ত সন্বন্ধঃ ফলশাস্ত্রাভিধেয়গঃ । 

তম্নির্দেশেন সিদ্বত্বান্ন স্বকণেনু কথ্যতে ॥ 

অভিধেয়ন্য শান্ত্রন্ত বাচ্যবাচকভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধ: শান্ত্রার্থস্য নিঃশ্রেয়সহ্য 

চ সাধ্যসাধকভাবঃ সম্বন্ধ; তদাশ্রয়নির্দেশাদেব সিদ্ধঃ। অভিধেয়াস্ত 

প্রমাণাদয়ো। নিগ্রহস্থানপত্যন্তাঃ ষোড়শ পদার্থাঃ প্রথমসূত্রে নির্দিষ্টান্তেষাং 
স্বরূপমুপরিষাদ্ বক্ষ্যতে। অর্থপরিচ্ছিত্তিসাধনানি প্রত্যক্ষাদীনি, 
প্রমাণানি। তণ্পরিচ্ছেন্ভমাত্াদি। নানার্থীবমর্শ; সংশয়ঃ। হিতাহিত- 

প্রাপ্তিপরিহারৌ তৎসাধনঞ্চ প্রয়োজনম্। % হেতোঃ প্রতিবন্ধাবধারণং 
দৃষটীস্তঃ। প্রমাণতোহভ্যুপগম্যমানঃ সামান্যবিশেষবাঁন্ অর্থঃ সিদ্ধান্তঃ | 
পরার্থানুমানবাঁক্যৈকদেশভূতাঃ প্রতিজ্ঞাদয়োহবয়বাঃ । সন্দিগ্ষেহর্থেহন্যতর- 
পক্ষানুকূলকারণদর্শনাৎ তন্রিন্ সম্ভাবনা প্রত্যয়স্তর্কঃ। সাধনোপলস্তজন্ম। 
তত্বাববোৌধো নির্ণয়; । বীতরাগবস্তুনির্টযফলো৷ বাঁদঃ। বিজিগীযুকথা 
পুরুষশক্তিপরীক্ষণফল! জল্পঃ। তদ্বিশেষে। বিতগু1। অহেতবে। হেতুবদ- 
বভাসমান! হেত্বাভাসাঃ। অর্থবিকল্লৈর্বচনবিঘাতস্ছলম্। হেতুপ্রতিবিদ্বন- 
প্রায়ং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ। সত্যবস্ত্প্রতিভাসঃ বিপরীত-প্রতিভাসশ্চ 
নিগ্রহস্থানম্। ণ' 

অন্যুলাদ 

শাস্ত্রের যাহ! অভিধেয়, তাহার প্রতিপাদন না করিলে অভিধেয়সাধ্য- 
প্রয়োজনের উপপাদন হয় না» সুতরাং অভিধেয়সাধ্য-প্রয়োজনের 

* অত্র নিরুপাধীচ্ছাবিষরত্বাৎ হুখহুঃখাভাবয়োদুখ্যপ্রয়োজনত্ং তহুপারন্য তু তদিচ্ছাধীনেচ্ছা বিষয়তাদ্ 

গৌশপ্রয়োজনত্বমিতি। ন্যারনুত্রবৃত্তিঃ ৷ 
1 বিপ্রতিপত্তিবিরদ্ধা গ্রাতিপত্িরপ্রতিপত্তি: প্রকৃতন্ানং যন্তপ্যেতদন্ততরৎ গরনিং নোস্তাবয়িতুমহং 

প্রতিজ্ঞাহান্ােনিগ্রহস্থানত্বাপ্ুপপত্তিশ্চ ₹ থাপি বিপ্রতিপত্ত্যপ্রতিগত্ত্যন্ভতরোন্নায়কধর্পাত্বং তঘর্থঃ উদদেশ্ামু- 
গুণনম্যগ্-জ্ঞানাভাবলিগ্ন্বং প্রতিজ্ঞাহাগ্ঘ।গন্ত তমত্বং লক্ষণমিত্টপি বদভি। ইতি হ্যায়ুত্রবৃত্তিঃ। 

৯ অ+ ২ আ. ৬৯ সু,। 



উপপাঁদনের জন্য এবং শ্রোতৃগণের বুদ্ধিকে একাগ্র করিবার জন্য অভিধেয়-' 

প্রতিপাদন অবশ্যুকর্তব্য। | | 

শীন্রের সহিত অভিধেয়ের এবং অভিধেয়ের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধ 

শান্ত্রে হুস্পফটভাঁবে উল্লিখিত থাকে না, কিন্তুনঅনুমান দ্বার! বুঝিয়া লইতে 

হয়। শাস্ত্রের সম্বন্ধিপ্রতিপাঁদনদ্বান। এ সম্বন্ধ নিশ্চিত হয় বলিয়া তদ্বৌধক- 

শব্দের দ্বারা তাহার প্রতিপাদন কর! হয় না। 

্যায়দর্শনশান্ত্রেরে সহিত অভিধেয়ের সম্বন্ধ বাঁচযবাচকভাব। 

অভিধেয়ের সহিত মোক্ষরূপ প্রয়োজনের সন্বনধ সাধ্যসাধনভাব ৷ যদি 

বল" জগতে নানাপ্রকার সন্বন্ধসত্বেও উল্লিখিতসন্বন্ধের নির্ধারণ হইল 

কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি মঞ্জরীকার বলিতেছেন যে, সম্বদ্ষের 

আশ্রয় [ অর্থাৎ সন্বন্ধিদ্ধয়ের ] নির্ববাচনঘ্ারাই সন্বন্স্বরূপ বুঝা গিয়াছে। 

প্রমাণাদি নিগ্রহস্থানপর্য্স্ত ষোড়শপদার্৫থ ন্যায়দর্শনের অভিধেয়। 

প্রথম সূত্রের দ্বার উহাদেরই নির্দেশ হইয়াছে। তাহাদের যথাযথভাবে 

পরিচয় পরে দেওয়। হইবে। বন্তর যথাষথভাবে জ্ঞানের সাধন বলিয়৷ 

প্রত্ক্ষাদিকে প্রমাণ বল! হয়। আত্মাদি পদার্থগুলি তাহার প্রমেয়। 

বিরুদ্ধ ভাব এবং অভাবকে লইয়া (একটা ধন্মমীর উপর ) যে জ্ঞান উৎপন্ন 

হয় তাহাই সংশয়। হিতপ্রাপ্তি, অহিতপরিহার, এবং হিতপ্রাপ্ডি 

সাধন ও অহিতনিবৃত্তিসীধনকে প্রয়োজন বলে। যাহার দ্বারা সাধনে 

সাধ্যের ব্যাঞ্ডিনিশ্চয় হয়, তাহা দৃষ্টীন্ত। সামান্য এবং বিশেষধর্ম- 

বিশিউ কোন বস্তুকে প্রমাণবলে সেইভাবে স্বীকার করিয়। লইলে স্বীক্রিয়- 

মাশ তাদৃশবন্তকে সিদ্ধান্ত বলে।ঞ্* পরার্থানুমানস্থলে প্রযুক্ত স্যায় 

বাক্যের অন্তভূক্ত অথচ তাহার অংশ প্রতিজ্ঞাদি-বাক্যকে অবয়ব বলে। 

জ্ঞাতব্য বিষয়-সন্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হুইলে ছুইটা পক্ষ হয়। তাহার 

মধ্যে কোন একটা পক্ষ স্থির করিবার কারণ দেখিয়! সেই পক্ষে যে 

(সন্তাবনা-জঞান উৎপন্গ হয়, তাহাই তর্ক। স্পক্ষ-্থাপন এবং পরপক্ষ- 

খণ্ডন এই উভয়ের দ্বার৷ সম্পাদিত পদার্থসন্বন্ধীয় যথার্থ নিশ্চয়কে নির্ণয় 

৪১৬ জীরম্রীর উতউরার্দে ধখন সিজান্তহুত্রের অনুবাদ করিব তখন ভান্তকার এবং মঞ্জরীকারের 



পদার্থোদেশঃ ২৫ 

বলে। বাদী এবং প্রতিবাদীর রাগঘ্েষ বর্জন করিয়া এবং পরস্পরের 

অপমানের প্রতি লক্ষ্য ন! রাখিয়া কেবলমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবধারণের 

অন্য প্রযুক্ত বিচারবাক্যকে বাদ বলে। 

জয়েচ্ছ-প্রণোদিত বাদী এবং প্রতিবাদীর স্বপক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষ- 

খগ্ুনপূর্ব্বক নিজ নিঞ্জ বিচারশক্তির পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বাক্যই 

জল্প। জল্লবিশেষ বিচার-বাক্য বিতগা। [ অর্থাৎ স্বপক্ষস্থাপনের প্রাতি 

লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র পরপক্ষথগুনপ্রধান বিচার-বাঁক্য বিতগু| | ] 

সাধ্যসাধনে অনুপযুক্ত হুইয়াও সাধ্যসাধনে উপযুক্ত হেতুর মত প্রতীয়মান 

দুষটহেতৃকে হেত্বাভাস বলে। বক্তার উচ্চারিতবাক্যের ' বক্তার অনভিমত . 

অর্থের কল্পনাদ্বার! সম্পাদিত ব্যাঘাত ছল। 

হেতুপ্রতিবিদ্বপ্রায় [ অর্থাৎ অনেকটা হেত্বাভাসের মত] সাধ্য 

এবং বৈধর্থ্যদ্বার৷ প্রতিকুলতাচরণকে জাতি বলে। বিপ্রতিপত্তি এবং 

অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলে, [ অর্থাৎ বস্তর যথাধথভাবে অনিশ্চয় এবং 

বিপরীতজ্ঞানমূলক প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি পরাজয়প্রাপ্ডির কারণ । ] 

তত্র বক্ষ্যমাণলক্ষণসূত্রনির্দেশানুসারেণ কানিচিদেকবচনাস্তানি পদানি 

বিগ্রহে গ্রহীতব্যানি; প্রমাণীবয়বহেত্বাভাসানাং বহুবচনেন বিগ্রহো 

দর্শয়িতব্যঃ, শেষাণীমেকবচনেন, লক্ষণসুত্রেষু তথানির্দেশা। এবধেদেশ- 

লক্ষণয়োরেকবিষয়তা নিতরাং দশিতা ভবতি। ইতরেতরযোগে 

প্বঃ সমাসঃ। প্রমাণাদীনাং তত্বমিতি সম্বন্ধমাত্রে যন্তটী। তত্শ্য 

ভঞানং নিঃশ্রেয়সম্যাঁধিগম ইতি কর্্মশি যষ্ট্যৌ। ততন্য জ্ঞায়মানত্বেন 
নিঃশ্রেয়সন্য চাধিগম্যমনত্বেন কর্মত্বাৎ। নম্বেবং ব্যাখ্যায়মানে ঞ% তত্ব- 

প্রমাণাদিপদসাপেক্ষতেনাসমর্থত্বাদসমাস্ঃ প্রাপ্পোতি, সাপেক্ষমসমর্থং 

ভবতীত্যানুঃ ৷ ন চেদং প্রধানং সাঁপেক্ষং, যেন ভবতি বৈ প্রধানম্য সাপেক্ষ- 

স্তাঁপি সমাস ইতি রাজপুরুষঃ শোভন ইতিবৎ সমস্যতে, উত্তরপদার্থ- 

প্রধানত্বাৎ ব্ঠী-তৎপুরুষন্ত; জ্ঞানমেবাত্র প্রধানং ততব্মমুপসর্নম্। 

অতশ্চ খদ্ধন্য রাজ্ঃ পুরুষ ইতিবদসমাস এব যুক্ত নন্গু জ্ঞানমপি 

রি তর শাপাগসাপেকষদন ইতি বট: পাঠ। 



২৬ ম্যায়মঞ্জর্্যাম্ 

প্রমাণাদিসাপেক্ষং ভবত্যেব, তদ্বিষয়ং হি. তদিতি। ন, তপ্বপদেনাশ্থয 

নিরাকাঙকণকৃতত্বাৎ। তত্বস্য ভ্ঞানমিতি তদিদানীং তত্বমেব সাপেক্ষং 
বর্ততে, কম্য তত্বমিতি। তস্মাৎ তত্বহ্যোপসর্জনন্য সঙঃ সাপেক্ষত্বাদসমাস 

এবেত্যেবমভিশক্কমানাঃ কেচন তত্বঞ্চ তজ্জ্ঞানঞ্চেতি কর্ম্মধারয়ং ব্যাচ- 
চক্ষিরে। তৎপুনরযুক্তম্+ * 

জ্ঞানম্য স্বতস্তত্বাতত্ববিভাগাভাবাৎ। বিষয়কৃতো হি জ্ঞানানাং 
তথাভাবোহতথাভাবো৷ বা, তদেতশু তত্ৃবিষয়জ্ঞীনং ভবতি, ন স্বতস্ততব- 
স্বভাবম্। কিং পুনরিদং তত্বং নাম সতোহসতে। বা বস্তনঃ প্রমাণ- 

. পরিনিশ্চিতম্বরূপং শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তং তদিত্যুচ্যতে। ত্য ভাবস্তত্বমিতি 
তচ্চ জ্ঞাীনেন নিশ্টীয়তে। তৎপরিচ্ছিন্দজ ভ্ভানং তত্বজ্ঞানমিত্যুচ্যতে ৷ 

জ্ঞানম্যাপি তক্রপং জ্ঞানাম্তরপরিচ্ছে্ধমেব ভবতি। নির্ণেয়তত্বীচ্চ &% 

প্রমাণাঁদয় ইতি ব্যতিরেকনির্দেশ এব যুক্তঃ। ন চাঁসমাসপ্রসঙ্গমাত্রা- 
দশ্যথাবর্ণনমুচিতম্। ইদৃশানাং সমাসানীং + সামর্থ্যানপায়েন বহুশো 
দৃষ্টত্বাদ দেবদত্তস্য গুরুকুলমিতি। উপসর্জনং নোপসর্জনমিতি ন কারণ- 
মেতওসমাসে, বিগ্রহবাক্যসমানার্থতয়া৷ সমাসে! ভবতি। সা চেহ বিদ্ভত 
এব। বৈয়াকরণ! অপি ঈদৃংশি পদানি সমস্থান্ত্েব । 

অথ শব্দান্ুশাসনং কেষাং শব্দানাং লৌকিকানাং বৈদিকানাঞ্চেতি। 
তশ্মাদ ঘথাভা্যমেব যণটীত্রয়ব্যাখ্যানমনবদ্ধাম্। 

অন্যুা্গ 

সেই উদ্দেশসূত্রে বক্ষ্যমাণ লক্ষণসূত্রের নির্দেশ অনুসারে সমাসবাক্যে 
কতকগুলি পদকে একবচনান্ত কন্জিয়। গ্রহণ করিবে। প্রমাণ, অবয়ব, 

এবং হেত্বাভাসপদগুলিকে বনুবচনাস্ত করিয়া বিগ্রহবাক্যে দেখাইতে 

হইবে। এ তিনটা পদ ভিন্ন অন্য পদগ্ডলিকে একবচনান্ত করিয়া বিগ্রহবাক্য 

দেখাইবে। কারণ লক্ষণসূত্রে এরূপ নির্দেশ আছে। এইরূপ করিলে 

* নিণের্ততবাশ্চ প্রমাণাদয় ইচ্ডি পাঠঃ সমীচীনতয়া প্রতিভাতি মে। 

এ 1 পদাদাং পরস্পরসভাখর্তং সামর্ঘাম্। 
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উদ্দেশসূত্র এবং লক্ষণসুত্রের প্রাতিপান্গত অভেদ প্রদণিত হয়। 
[ অর্থাৎ অন্যথা করিলে প্রতিপাদ্য লইয়া পাঠকের বা শ্রোতার সংশয় 
উপস্থিত হইতে পারে । ] এই সুত্রে ইতরেতর-দ্বন্থসমাঁস বুঝিবে। 

পপ্রমাণ-প্রমেয়'***১***, তত্বজ্ঞানীৎ” এইস্থলে প্রমাণ।দিপন্দের অর্থের 

সহিত “ তত্বজ্ঞানাৎ* এই পদের অন্তর্গত €ুত্বপদের অর্থের সম্বন্ধ আছে 
বলিয়া “প্রমাণ-নিগ্রহস্থানানাং” এই স্থলে সম্বন্ধে ষষ্টা। তত্বজ্ঞান এবং 
নিঃশ্রেয়সাধিগম এই উভয়স্থলে কর্মে ষষ্ঠী হইয়াছে । তত্ব জ্ঞীনের বিষয় 
বলিয়া কণ্ম এবং নিঃশ্রেয়স লভ্য বলিয়। লাভার্থক অধিগম ক্রিয়ার কর্ম্ম। 

ভাল কথা; এরূপ ব্যাখ্যা করিলে যথোক্তস্থলে রষ্টীতৎপুরুষ-সমাস 
উপপন্ন হয় কিরূপে ? অনুপপত্তির কারণ এই যে, সমাঁসের অন্তর্গত পদ 

অসমস্তপদকে অপেক্ষা করিলে সমাসনিয়মের বাধা হওয়ায় সমাস হয় 

ন|! বলিয়৷ যথোক্তস্থলে ষষ্টাসমাসের অন্তর্গত তত্বপদের ও নিঃশ্রেয়স- 

পদের প্রমাণাদিনিগ্রহস্থানপধ্যন্ত অসমস্তপদকে এবং “তত্বজ্ঞানাঁ 

এইপ্রকীর সমাসবহিভূ্তি পদকে [অর্থাৎ “ নিঃশ্রেয়সাধিগম” এই সমস্ত- 
পদের অনন্তর্গত উক্ত পদকে ] অপেক্ষা! করায় সমাস হুইতে পারে না। 

এই কথ! কেহ কেহ বলেন। এবং এই পদটী (তত্বপদ এবং নিঃশ্রেয়স 
পদটী ) সাপেক্ষ প্রধানপদও নহে, যাহার ফলে প্রধানপদ যদি সাপেক্ষ 
হয়, তাহা! হইলে সমাসের বাধা হয় না এই নিয়ম অনুসারে 

“ রাজপুরুষঃ শোৌভনঃ এই স্থলে সমাসের হ্যায় আকাঙক্ষা। থাকিলেও 
ষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইতে পারিবে । [অর্থাৎ কথিতস্থলে বণ্ঠীততপুরুষ- 

সমাস হয় বলিয়া “তব্বজ্ঞানা ও “নিঃশ্রেয়সাধিগম” এই উভয়স্থলে 
ষষ্টীতগুপুরুষ সমাস হইতে পারিবে না।] কারণ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসম্ছলে 
উত্তরপদার্থ প্রধান হইয়! থাকে। “তত্বজ্ঞানা ইত্যাদিস্থলে জ্ঞানাদি- 
পদ উত্তরপদ বলিয়া তাহারই অর্থ প্রধান। তত্বপদের অর্থ বিশেষণ। 

[ অর্থাৎ “রাজপুরুষঃ শোভনঃ, এইস্থলে পুরুষপদটা উত্তরপদ বলিয়। 
তাহারই অর্থ প্রধান। শোভনপদের অর্থের সহিত পুরুষপদ্দের অর্থেরই 
সম্বন্ধ থাকায় সমাসের কোন হানি নাই। ] 

. কিন্তু “তত্বজ্ঞানাৎ” ইত্যাদি প্লে জ্ঞানপদটা উত্তরপদ বলিয়া প্রধান, 
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আর তবপদটা পূর্বপদ বলিয়া অপ্রধান,। কিন এ অপ্রধান তপগ 
প্রমাণাদিপদকে অপেক্ষা করায় “খদ্ধন্ত রাজ্রঃ পুরুষঃ+ এই স্থলে যেরূপ 

য্ঠীততপুরুষ-সমাস অনুপপন্ন হয় সেরূপ কথিত স্থলেও যষ্ঠীতৎপুকুষ- 
সমাস উপপন্ন নহে। 

আচ্ছ! ভাল কথা, জ্ঞান কখনও নিব্বিষয় হইতে পাঁরে না। ভুতরাং 

তাহার বিষয় স্বীকার করিতেই হুইবে। তাহা যদি হইল, তবে প্রমাণাদিকে 

* তত্বজ্ঞানাৎ; এই স্থলের জ্ঞানপর্দের অর্থ জ্ঞানের বিষয় বলিব। অতএব 

প্রধানীভূত জ্ঞানপদের সহিত প্রমাণাদিপদের সাঁপেক্ষতাবশতঃ এ স্থলে 
সমাস উপপন্ন হইতে পারে। এই কথাও বলিতে পার না। কারণ__ 

তত্বপদের দ্বার জ্ঞানপদের প্রমাণাদ্দিপদের সহিত আকাঙ্ক্ষা নিবারিত 

হুইতেছে। তত্বের জ্ঞান এই কথা বলায় এখন তত্বপদ এ স্থলে প্রমাণাদি- 

পদসাপেক্ষ হইতেছে । 
তাহাই যদি হইল, তবে তত্বপদ্ উল্লিখিত হওয়ায় এ তত্ব কাহার? 

এইরূপ আকাঙক্ষা। হওয়ায় এ আকাঙক্ষা-নিবর্তনের জন্য প্রমাণাদিপদের 

উল্লেখ হওয়ায় বিশেষণীভূত ( অতএব অপ্রধান ) তত্ববোধক পদের 

সাপেক্ষতাবশতঃ ( তথাকথিত প্রমাণাদিপদের অপেক্ষাবশতঃ ) এইস্থলে 
সমাস হইতে পারে না।__ 

এইরূপ আশঙ্কা করিয়। কে কেহ সমাধান করিয়াছেন যে, (এ 

স্থলে বষ্ীতগুপুরুষ-সমাস নহে, পরন্ত) এ স্থলে কর্ম্দধারয়সমাস। 
তত্ব তজ্ জ্ঞান [অর্থাৎ তত্ব হুইতে জ্ঞান অভিন্ন ] এইরূপ ব্যাসবাক্য 
দেখাইয়া কর্ম্মধারয়সমাসের ব্যাখ্যান করেন। 

কিন্তু তাহ যুক্তিবিরুদ্ধ কথ] । কারণ, তত্ব এবং অতত্ব এইরূপ শ্বতঃ- 

জ্ঞানের ২টা বিভাগ নাই। [অর্থ তত্বপদার্থ অভেদে জ্ঞানের বিশেষণ 
হইলে এবং বিশেষণের ব্যাবর্তকত্বনিবন্ধন এ বিশেষণঘ্বারা৷ তত্বৃভিনন- 
জ্ঞান ব্যাবন্তিত হইল ইহা বলিতে হয়। কিন্তু তাহা অসন্বন্ধ প্রলাপ- 
ভিন আর কিছুই নহে। কারু তত্ব এবং অভ এইরূপে ্তা-জ্ঞানের 
রা বিভাগ .নাই।]. জ্ঞানের বিষয় বার্থ হইলে ভ্ঞান বধার্থ হয়, বিষর্' 
' যথার্থ হইলে জ্ঞানও অ্যধীর্থ হয়। “অতএব এই জ্ঞানটা তব্ববিষয়ক 
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হইতে পারে, কিন্তু স্বভাবতঃ তন্বরূপ নহে। তন্ব কাহাকে বলে? 
এ্রতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, সত্য বা! মিথ্যাবস্তর প্রমাপছ্বারা বিশুদ্ধভাবে 
অবধারিত স্বরূপকে ততপদের শক্যার্থ বলে। তাদৃশস্বরূপনিষ্ঠধশ্্নকে 
তত্ব বলে। [অর্থাৎ অত্যবস্তর সত্যরূপটা ও মিথ্যাবস্তর মিথ্যা- 
রূপটা তত্ব । সত্যের মিথ্যারূপ ব৷ মিথ্যার ্াত্যরূপটা তত্ব নে ।] 

জ্ঞান বিষয়গতথার্থতার প্রকাশক ৷ বিষয়গতযথার্থতার প্রকাশক- 
জ্ঞানকে তত্বজ্ঞান বলা হইয়। থাকে ধ্রবং জ্ঞানান্তর জ্ঞানগতযথার্থতার 

প্রকাশক । [অর্থাৎ অন্য জ্ঞানের ছারাই জ্ঞানের স্বরূপটা নিশ্চিত হয়। 
জ্ঞান স্বয়ং নিজরূপকে প্রকাশ করিতে পারে না।] . 1. 

প্রমাণীদির তত্বনিদ্ধীরণ কর্তব্য অতএব (নির্দেশসূত্রে প্রমাণাদি- 

পদের উত্তর ষষ্টীবিভক্তির নির্দেশঘ্ারা) প্রমাণাদি এবং তত্বের ভেদ- 

নির্দেশই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । (এবং ভেদ থাকিলে ষষ্টী হয় বলিয়া 
ষষ্ঠীও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে ।) উক্ত স্থলে মমাঁস হইতে পারে কি ন! 
ইহার প্রসঙ্গে অতিরিক্ত কথা বল! উচিত নহে। বাঁন্তবিক পক্ষে এরূপ- 
ভাবে সমাস বনুস্থলে দেখা যায়। সামঘ্যহানি না হইলেই সমাস 
হইতে পারিবে । যেরূপ “দেবদত্তম্ত গুরুকুলমঠ এইস্ছলে সমাস 

হয়। বিশেষণপদ সাপেক্ষ হইলে সমাস হয় না, আর বিশেহাপদ 

সাপেক্ষ হইলে সমাঁস হয়, ইহ ঠিক কথা নহে। 
ব্যাসবাক্যের সহিত সমাসবাক্যের সমানার্থকতা [অর্থাৎ একার্থ 

অবাধিত ] থাকিলে সমাঁস হুইয়! থাকে । তাদৃশ নিয়ম উক্ত স্থলেও আছে। 
বৈয়াকরণগণও তাদৃশ স্থলে সমাস স্বীকার করেন। (পাণিনি ব্যাকরণের 
মহাভাষ্মের প্রারস্তে ), “অথ শব্দানুশীসনম্” এই সূত্রটা আছে। তাহার 
অর্থ-শব্দের অনুশাসন কর। হইতেছে। কীদৃশ শব্দের অনুশাসন ? 
উত্তর লৌকিক এবং বৈদিকশব্দের অনুশীসন। [ অর্থাৎ শব্দানুশাসন 
এই পদটা সমস্ত। যষ্তীতৎপুরুষ-সমাস এখানে আছে। এ সমস্ত- 
পদের একদেশ এবং অপ্রধান পূর্ববপদ শবডু-পদটা সাপেক্ষ। লৌকিক এবং 

"বৈদিক এই ছুইটা পদকে অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু সাপেক্ষতা থাকিলেও 
,শব্রাজ-পাণিনিব্যাকরণে, উক্ত সমন্ত-পদের. ঈংবিধান হইয়াছে ব্যাস- 



৬ গ্টায়মঞধ্যাম্ 

বাকোর ও সমস্তবাক্যের অর্থগত কোন বৈষম্য ন|! থাকিলে সমাসের 

কোন হানি হয় ন।। ] 

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভাব্যামুসারেই * যণীত্রয়ের 
ব্যাখ্যান নির্দোষ । 

নন যোড়শপদার্থতত্বজ্ঞানস্ত কখং লিঃশ্রেয়সাধিগমহেতুত্বমিতি 
বক্তব্যম। বেদপ্রামাণ্যসিদ্ধার্থথ্দেং শাস্্রমিতি তাবম্মাত্রমেব ব্যুৎপাদ্ধ-' 
তাং কিং যোড়খপদার্থকস্থাগ্রস্থনেন ? উচ্যতে। আত্মাগ্ভপবর্গপর্ধ্স্ত- 
দ্বাদশবিধপ্রমেয়জ্ঞানং তাবদন্যজ্ঞান[নৌপয়িকমেব সাক্ষাদপবর্গসাধনমিতি . 

বক্ষ্যামঃ। তত্বজ্ঞানান্সিথ্যাজ্ঞাননিরাসে সতি তন্মূলঃ সংসারে নিবর্ততে” 

ইতি প্রমেয়ং তাবদবশ্টোপদেশ্যম্। তশ্য তু প্রমেয়স্তাত্মাদেরপবর্গ- 
সাঁধনত্বাধিগম আঁগমৈকনিবন্ধন | *. 

ত্য প্রামাণ্যনির্ণীতিরমুমাননিবন্ধন] | 
আত্তোক্তত্বঞ্চ তল্লিজমবিনাভাৰি বক্ষ্যতে ॥ 

প্রতিবন্ধগ্রহে তণ্য প্রত্যক্ষমুপযুজ্যতে । 

কোহন্ঃ সম্ভরণে হেতুরনবস্থামহোদধেঃ ॥ 

আযমুর্বেদাদিবাক্যেযু দৃষ্টী। প্রত্যক্ষতঃ ফলম্। 
বচঃ প্রমাণমাপ্তোক্তমিতি নির্ণীয়তাং যতঃ ॥ 

অতসন্নুহাচ 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রমাণীদি- যোড়শপদার্থের 
তত্ব্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের হেতু বল! হইম্াছে কেন ? 

_ বেদপ্রামাণ্যস্থাপনের জন্য ন্যায়দর্শনের উপযোগিতা, হুতরাং বেদ- 

প্রীমাণ্যস্থাপনের অনুকূল আলোচনাই কর্তব্য, োড়শপদার্থ-নিরূপশ- 
রূপ অন্বশ্যক কাথাশেলাই করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা- 

কারীর প্রেতি বক্তব্য এই যে আত্মাদি অপবর্গপর্য্যস্ত দ্বাদশপ্রকার পদার্থের 
“£ রর তান, নি:লরেরসা বিগ এবং পবযাদ্াসব পাই তিনস্থালের হঠী লইয়। গীত্রয় রূলা হইন্াছে।. 



পদাধোদেশ: ত$ 

জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, অন্যপ্ররার-প্রমেয়ের জ্ঞান কারণ নহে এই 
কথা পরে বলিব। প্রমেয়বিষয়কতত্বজ্ঞানের দ্বার মিথ্যাজ্ঞান নিরন্ত 
হইলে মিথ্যাজ্ঞানমূলক সংসার নিবৃত্ত হয় বলিয়া প্রমেয়নিরূপণ অবশ্থা- 
কর্তব্য । কিন্তু আত্মাদিপ্রমেয়ের জ্ঞান যে অপবর্গসাধন তণপক্ষে কেবল- 

মাত্র আগম প্রমাণ। সেই আগমের প্রীমাণ্য-নিশ্চয় অনুমানের দ্বার হইয়া 

থাকে। আতপ্রোক্তত্ব প্রামাণ্যের অনুমাপক ব্যাপ্য হেতু । ইহা পরে 
বলিব। সেই হেতুর ব্যাপ্তিগ্রহে প্রত্যক্ষ উপযোগী । [অর্থাৎ মুলে 
প্রত্যক্ষকে আশ্রয় ন! করিলে ব্যাপ্ডিগ্রহের স্থব্যবস্থা হয় না। ] . 

প্রত্যক্ষভিন্ন অন্য উপায় অনবস্থাসমুদ্রসন্তরণে হেতু হইতে পারে না। 
[অর্থাৎ অনুমানের সাহায্যে ব্যাপ্ডিগ্রহ করিলে সেই উপায়ীভূত অনুমানের ও 
উপযোগী ব্যাপ্তিজ্ঞানের সম্পাদনের জন্য অন্য অনুমানকে আশ্রয় করিতে 

হইবে, এইরূপে অনবস্থা। দৌষ উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিলে এই 
দোষের সম্ভাবনা থাকে না।] যেহেতু আয়ুরেদাদিবাক্যের ফল প্রত্যক্ষ 

করিয়। [ অর্থাৎ ফলপ্রত্যক্ষ দ্বারা আমুর্বেদাদি-বাক্যরূপ লৌকিক দৃষ্টান্তের 
প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া আপ্তোক্ত বাক্য প্রমাণ এই প্রকার নিশ্চয় করিবে |] 

উপমানন্ত কচি কম্মণি সোৌঁপযোগমিত্যেবং চতুত্প্রকারমপি প্রমাণং 

প্রমেয়বৃপদেষ্টব্যম। সংশয়াদয়ন্ত পদার্থ বথাসম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়ে চান্ত- 
ভরবন্তোহপি ন্যায়প্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ পৃথগুপদিশ্যন্তে। ন্যায়শ্চ বেদ প্রামাণ্য- 
প্রতিষ্ঠাপনপূর্ববকত্বেন পুরুষার্থোপযোগিত্বমুপযাতীতি দশিতম্। 

তক্রুনানুপলব্বেহর্থে ন নির্ণীতে পরবর্তিতে । 

কিন্থু সংশয়িতে হ্যায়স্তদজং তেন সংশয়ঃ ॥ 

প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন ঠ ন্যায়ং প্রযুগ্তরতে। 
দৃ্টান্তঃ পুনরেতন্য সন্বন্ধগ্রহণাস্পদম্॥ 

অস্মুবাদ্ 
কোন কর্মে (শক্তিনির্ণয়কর্দ্দে) উপমানেরও উপযোগিতা আছে; 

সুতরাং চারিপ্রকার প্রমাণও প্রামেয়ের ম্যায় উপদেশ্য। সংশয় প্রস্থৃতি, 



শর্দা্থগুলির মধ্যে কোন পদার্থ প্রমাণের বা কোন পদার্থ প্রমেয়ের অস্ততুক্তি 
হইলেও স্যায়বাক্যের প্রধানভাবে উত্াপক বলিয়া সংশয়াদি পৃথক্ভাবে 
উপদিষ্ট হুইয়াছে। 

এ ম্যািবাক্যের দ্বারা বেদপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এবং স্যায়বাক্য 
বেদপ্রীমাণ্যপ্রতিষ্ঠাপনদবারা ঘোক্ষের উপযোগিতা লাভ করে ইহা 
দেখাইয়াছি। [অর্থা অনুমানসাগরের প্রধান সেতু ন্যায়বাক্যকে 
কতকগুলি শব্দের আড়ম্বর বলিয়৷ মনে করিও না। এ ন্যায়বাক্যত্ারা 

.সুক্ষাতত্বানুসন্ধায়িগণের অনেকসাহায্য হইয়া থাকে। বেদপ্রামাণ্যি- 
প্রতিষ্ঠাপনদ্বার৷ মোক্ষের পথ বুঝাইয়া দেয়। ] 

যে বিষয়টা অজ্ঞাত, কিংবা যে বিষয়টা নিশ্চিত সে বিষয়ে ন্যায়ের কোন 
উপযোগিত! নাই। কিন্তু যে বিষয়টি সন্দিগ্ধ, সে বিষয়ে ন্যায়ের উপযোগিত। 

আছে। সেইজন্য সংশয় ম্যায়ের উপকা'রক । এবং বিন! প্রয়োজনে কেহ 

স্যায়বাক্য প্রয়োগ করে না। 

পরন্ত দৃষ্টান্ত এই সংশয়িত অর্থের ব্যাপ্ডিগ্রহণের উপায়। এবং 
শক্যার্থের সম্বন্ধগ্রহণেরও ( শক্তিগ্রহণেরও ) উপায়। 

টিল্লনী 

্যায়বাক্য সন্দিগ্ধসাধ্যরূপ অর্থের ব্যাপ্ডিগ্রহণৌপায়-দৃষ্টান্তের বৌধকীতৃত 
উদ্াহরণবাক্যের ছারা ঘটিত। স্তরাং দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাপ্তি বুঝাইবার জন্যও 

স্যায়বাক্যের অবতারণ।। ব্যবহারাধীন শাব্বোধস্থলে ও শীববোধের 

উপায়ীডূত শক্তিজ্ঞানের পক্ষেও দৃষ্টান্ত উপযোগী । ত্মুতএব বাঁচস্পতিমি্র 
শব্দেও দৃষ্টান্তের উপযোগিতা সমর্থন করিয়াছেন। এবং তন্বকৌমুদদীতে 

শক্তিগ্রহণে অনুমানের আশ্রয় লইতে হয় এই কথ! বলিয়াছেন। পুজ্যপাঁদ 

অধ্যাপক শ্রীযুক্তপঞ্চীননতর্করত্বমহাশয়ের পৃথিমীনান্ধী টাকীতে ইহার 

বিস্তৃত বিবরণ আছে। অনুমানের আশ্রয় লইতে হইলেই দৃষটান্তের প্রয়োজন। 
গ্ররীকার এই কারণেই 'সম্বন্ধগ্রহণাম্পদ' এইরূপ সামান্তশব্দ নির্দেশ 

'ক্করিয়াছেন ইহ মনে হয়। স্লায়বাক্যের রচন! ব্যতীত দৃষ্টান্ত-প্রতিপাদনেরও 

স্থৃব্যা! নহি, সতরাং :ও দৃহীস্ত স্যায়ের যুল। বরদরাজ তাফিকরক্ষা- 



। ফোঁড়শপদীখা-শ্রাভিপাতমম. ৩৩ 
গ্রন্থে সন্থন্গ্রহণাম্পদ গ্রই বলিগ! দৃষ্টাঙ্েয পরিঠত্স দৈম জাই তিনি 

দিয়াছেদ। শাঁকবোধেও দৃষ্ীন্তের উপযোগিতা আছে ইহা! ভাঙার কথায় 
পাওয়া! যায় না। অতএব প্রয়োজনের মত ধৃ্টীত্তও স্ঠায়ধাঁক্ের 
প্রবর্তক । উদ্যোতকরও চূষ্টস্তকে স্যায়নের মুল বঙলিয়াছেন। চৃষ্টান্ত 
গ্যায়ের মূল বলিয়। তাহাকে স্বতন্্রভাবে অক্গপাদ উল্লেখ করিয়াছেন এঁই 
ঘলিম দৃষ্টান্তের উপযোগিত। প্রদর্শন করিক্সীছেন। দকল বিষ্তা গ্রবং সকস- 
কর্ম প্রয়োজনব্যাপ্ত এই বলিয়া! উদ্দ্যোতকর সর্বত্র প্রয়োজদের উপধোঁগিতা 
দেখাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত মা পাইলে স্যায়বাক্য রচিতই হইবে মা খই জদ্য 
দৃষ্টাস্তকে ন্যায়ের মূল বলিয়াছেন ইহা! মনে হয়। 

% সিদ্ধান্তোহপি ধর্্মপ্রাপণেনাশ্রয়াসিদ্ধতামপোদ্ধরন্ স্যায়ং প্রবর্তয়তি। 
নন সংশয়পদেন হ্যায়বিষয়ং সন্দিগ্ধণশধর্ম্মিণমভিদধতা শ্রয়াসিদ্ধি 

রপোদ্ধতৈব। সত্যম্* কচিত্ত বিষয়ে সংশয়মন্তরেণাপি স্চায়প্রবৃত্ি্য়িস্যাতে 
ইতি সংশয়িতৈকবিষয়ন্ায়নিয়মাভাবাৎ সিদ্ধান্তোহুপি বস্তব্যঃ | 

হ্যায়াভিধানেহবয়বাঃ পরং প্রত্যুপযোগিনঃ। 
পন্বার্থমনুমানঞ্চ তদাহন্যায়বাদিনঃ ॥ 

অন্যুবাল্ 

(সিদ্ধান্তকে পৃথক্ পদার্থ বলিবার প্রয়োজন কি? এই জিও্জালা- 
নিবৃত্তির জগ্য মঞ্জরীকার বলিতেছেন ধে) সিদ্ধান্ত ( অনুমানক্েত্র 
ধন্ত্মীতে ) ধর্মের ( নির্বাধভাষে ) উপস্থাপন ত্বারা জাশ্রয়াসিদ্ষির নির্নাঁস 

করিয়। স্যায়ের প্রবর্তক হুইয়। খাকে । [ অর্থাৎ ঘে আদ অগ্চুমীন করিতে 

..*. তস্াধিকরণকাত্যুপঞ্গমসংস্থিতিঃ সিদ্ধাত্তঃ। ১ অঃ ১ আঃ ২৬ হুঃ। ইদমিখন্,তফেত্যতানুজারমান- 
মর্থনাতং দিদ্ধং সিদ্ধন্ত সংস্থিতিঃ সিদ্ধাত্তঃ। সংস্থিতিরিখভাবধ্াবস্থা ধর্্বনিয়ম ইতি ভারভাবমূ। 

+ আসপু্তকে সঙ্গিক্ঈং ধর্মিশসিতি পাঁঠো ন সঈচ্ছতে, খন্াংপে সংশয়াভাবাৎ, একধন্মিক- 
নিরাকার নি ধা শি 



১৩৪ ্যায়মঞ্ররধ্যাম্ 

যাঁইতেছ, তাহা! জাধনীয় বিষয়ের পক্ষে ুশ্থির না হইলে ন্যায়বাক্যের 
রচনা এবং পরে অনুমান উভয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে |] | 

. আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্য এই যে, পুর্ববকথিত সংশয়পদ 
স্যায়বিষক্_ীভূত € অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবস্সবাত্মক স্যায়বাক্যের অন্তর্গত- 
প্রতিজ্ঞার প্রতিপান্থ ) সন্দিগ্বধন্্নীর ( সন্দিগ্ধসাধ্যাধিকরণের ) অভিধায়ক 

হওয়ায় [ অর্থাৎ সংশয়ক্ষেত্রপে অবিসংবাদিত ধন্স্ীর অভিধান করায়] 
এআঁশ্রয়াসিদ্ধিনিরাস তো! কন্রয়াছে। (স্থতরাৎ আশ্রক্সাসিদ্ধিনিরীস- 

' ব্যপদেশে সিদ্ধান্তের অবতারণ। ব্যর্থ । ) 

'. ঠিক কথা, কিন্ত্ত সন্দিগ্ধ স্থল ছাড়া অন্য শছলেও ন্যায়বাক্য আবশ্যক 
হয়, ইহা দেখাইব। স্তরাং একমাত্র সন্দিপ্বস্থলেই ন্যায়বাক্যের 
প্রয়োজনীয়তা, অন্স্থলে নহে, এইরূপ নিয়ম না থাকায় সিদ্ধান্তেরও 
আলোচন। কর্তব্য ৷ 

যে স্থলে ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ হয়, সেই স্থলে সেই পঞ্চাবয়বাত্মক- 
ম্যাঁয়বাক্য পরকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়। সেইজন্য ন্যায়বাদিগণ 
(ন্যায়প্রয়োগক্ষেত্রে ) অনুমানকে পরার্থ বলেন। 

ডিগ্রী 

প্রমাণবোৌধিত পদার্থের ধন্মনিয়মকে [অর্থাৎ ইহা এইপ্রকার অন্থ- 

প্রকার নহে এইরূপ নিয়মকে] সিদ্ধান্ত বলে। এঁ সিদ্ধান্ত চারি প্রকার । 
. সর্রবতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধাস্ত এবং অভ্যুপগম- 

সিদ্ধান্ত । সকল শান্সে অবিরদ্ধ এবং স্বশান্তে সবীক্কত পদার্থকে সর্ববতন্ত্র- 

সিদ্ধাস্ত বলে। ইহার উদ্বাহরণ ভাষ্য বিবৃত আছে । শ্ান্্রান্তরে প্রতিষিদ্ধ 

এবং স্বশান্ত্রে স্বীকৃত পদার্থকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধাস্ত বলে। 

অনুমেয়াদিবিষয়ের অন্ুক্ত পদার্থের সিদ্ধিকে .অধিকরণসিদ্ধান্ত 
বলে। এবং প্রমাণাদিত্বারা, অনিশ্চিত পদার্থের স্বীকারপুর্ববক তাহার 

বিশেষসংক্রান্ত পরীক্ষাকে অভ্যুপগমসিদ্াস্ত বলে। কথিত সিদ্ধান্ত- 

.গুলির . উদ্দাহরণ ভাষ্ঘে "এবং তাকিকরক্ষাতে বিশদভাবে বিবৃত আছে। 



যোঁড়শপদার্ধা-প্রতিপাগত্বম্ জু 

যখন সিদ্ধান্তসূত্রের অনুবাদ করিব, তখন তাহাদের উদ্দাহরণেরও উল্লেখ 
করিব। , 

সবিকল্পকজ্ঞানের বিষয়ীভূত ধর্্যংশ চিট উল বিষয়" 
এবং প্রকারাংশ অনেকস্থলেই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তের বিষয় হয়। ধনী 
সর্বববাদিসংমত না হইলে অনুমানের ব্যবহার, ন্যায়ের ব্যবহার এবং 

যায়াশ্রিত বাদ, জল্প বা বিতগু| কিছুই হয় না। | 
এইজন্য তাতপধ্যটাকায় সিদ্ধান্তনিরূপণে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন, 

যে, ঘট বলিয়া যদি কোন সর্ববত্তরসিদ্ধান্তসিদ্ধ ধর্মী না থাকে, তাহা 
হইলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটটী অবয়বী, বা পরমাণুসমন্তি, বা 
বিজ্ঞানের আকারভেদ, ব1 প্রকৃর্গিরিণামবিশেষ, বা. ব্রন্মের পরিণাঁম, বাঁ 

ব্রহ্মের বিবর্ত, এই প্রকার প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধ প্রকাঁরভেদের সন্দেহ 

প্রবৃত্ত হইতে পারে? এবং কেমন করিয়া বাঁ ধর্মার অভাবে নিরাশ্রয়- 
চিত্রের ম্যায় প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তাশ্রিত বাদ, জল্প এবং বিতগানামক বিচার 
উপপন্ন হইবে? এবং ধন্মিন্বরূপ ভিত্তির অভাবে কেমন করিয়৷ বা শ্যায়- 

বাক্য রচিত হইবে? 
উদ্দেশ্টসূত্রে উল্লিখিত সংশয়পদের অর্থ সন্দেহ। মূলে এঁ সংশয়ের 

উদ্বোধন হইলে এ উদ্বোধিত সংশয়ের নিরাকরণের জন্য ন্যায়ের আশ্রয় 
লইতে হয়। এই জন্যই সংশয়কে ন্যায়ের প্রবর্তক বলা হইয়াছে। ধন্থী 
অজ্ঞাত হইলে এ সংশয় হয় না । ধর্্মীই হইতেছে সংশয়ের ক্ষেত্র। এই 
জন্যই গদাধরভ্টীচার্য্য সত্প্রতিপক্ষগ্রন্থে রত্বকোষকারের মতের 
আলোচনাবসরে ধণ্নিজ্ঞানকে সংশয়ের কারণ বলিয়াছেন। ধন্মীর 
ধশ্মিভাবটা জ্ঞাত হইলে আশ্রয়াসিদ্ধিও থাকিতে পারে ন|। স্বৃতরাং 
ফলতঃ সংশয়ের দ্বারাও যখন আশ্রয়াসিদ্ধিনিরাস সম্ভবপর, এবং প্রত্যেক- 

স্যায়ের মূলেও এ সংশয়ের যখন উদ্বোধন ঘটিয়া৷ থাকে, তখন আশ্রয়া- 
সিদ্ধিনিরাসের জন্য পিষপেষণতুল্য সিদ্ধান্তের শরণাগত হইবার 
প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্ক। অসঙগত । কারণ-_-এই জন্যই, মঞ্জরীকাঁর 

বলিয়াছেন, যে, সংশয়রহিতস্থলেও ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইতে পারে। 

সংশয়রহিত-স্থলে সিদ্ধান্তই আশ্রয়াসিদ্ধিনিরাপপক্ষে কারথ। ফেস্থলে 



“অমর পত্যক্ীকত হইলেও দিফাধয়িষাঁর প্রভাবে ভাহারই অনুমান 
 প্রন্বত্তি হয়, সেইরূপস্থছলে অনুমানের পুর্বেষ সাধ্য-সংশয় থাকে ন্া। 
এপুন্থলে জন্গুয়ান গরন্ধেশের যন্মত। গন্ষেখ নিজ্স্মতি দেখাইতে 
দির, প্লাঁচীনতাকিকগ্রণেরঞ ইহাতে সম্মতি আছে, ইহা৷ পক্ষতা গ্রন্থে 
দ্নেখাইয়্াছেন। গঙ্দেশ বলিয্বাছেন যে, পপ্রত্যক্ষপরিকলিতমপ্যর্থমন্থমান্নেন 
িরারজারিনিতা। . 

. পরার্থানুমানম্থলেই ন্যান্ববটক্যের উপযোগিতা; ন্বার্থানুমানস্থলে 

বাক্যের প্রয়োক্কন নাই, ইহা! জয়স্তের উক্তির দ্বারা বুঝ! যায়। 
শিরাদিজ্যা দিঞ্ের রচিত সপ্খপদা্থীগ্রন্থের টাকা মিতভাষিণীতে পরার্থানু- 

' সানবনাঞ্জীনে এই কথ! পাওয়। যায়। 

, ন্বন্ু প্রতিজ্ঞোদাহরণীভ্যাং তদভিধেয় সিদ্ধান্তদৃষ্টান্তো গম্যেতে এব 
কিং পৃথগুপাদানেন 1? যন্ভেবং হেত্বাখ্যেনাবয়বেন তদভিধেয়সিদ্ধে- 
রনুমানমপি পৃথগ্ ন বক্তব্যং শ্যাৎ। এবং ভবতু, কিং নশ্ছিন্নম? মৈবম্, 
অভিথেয়ে গ্যায়ে নিরূপণীয়ে তদভিধায়িনামবয়বানামবসর ইতি তদর্থঃ 
প্রথম ব্যুৎপাদনার্হো ভবতি, ইতরথাহুবয়বমাত্রোপদেশ এব শাস্ত্র 
সম্মাপ্যেত। তর্কঃ সংশয়বিজ্ঞানবিষয়ীকৃত-তুল্যকল্প-পক্ষত্বয়াস্যতরপক্ষশৈথিল্য- 
বযুত্পাদনেন্ম তদিতরপক্ষবিষয়ং প্রমাণমক্রেশসম্পদ্ভমানপ্রতিপক্ষব্যুদীসমনু- 
খুচাতি মার্গশুদ্ধিমাদধান ইতি পৃথগুপদিশ্যতে। 

: জা! জাল কা, এখন জিজ্ঞান্য এই যে, যখন সিস্কান্ত প্রতিভা 

ধরদর আন্িখেয়ু এবং দৃষ্টান্ত উদ্দহৈরণপদ্দের অভিধেষ্থ কলিম! (ভাস 
বাক্যের অবন্বভূত)- প্রতিপদ বং উদ্দাক্রপপ্ধ কইতে মিদ্ধাপ্ত এব 
সন্ত বোধগম্য হইতেছে, ভ্গন আবার দিস্কান্ত এবং ঢৃহটান্তকে পৃথক" 
দ্জাব € কথিত্ধ ষোড়শ পদার্থের স্বম্ততমরূণে) এহণ, করিকেছ কেন? 
[ গর্থাৎ পৃথকৃভানে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাফি।] এতুতরে বক্ন্ড 
ই ও যদি এই কথ বল, ভববরব বলি হেুরাক্য ত্বীরূত হওয়ায় 
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অনুযানটী ( অঞ্থুমিতিকরণনাম্বক পার্ঘটা) তাহার আভিধেয় বলিম্া 
প্রমাণের মধ্যে অনুমানেরও উল্লেখ অনাবশ্যক হুইয়। পড়ে। এইরপৰই 
হোক, ইহার দ্বার আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না৷ এই কথা যদি বল, 
তদুত্তরে বলিব, না, এই কৃথা বলিতে পারিবে না। কারণ (সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত 
এবং অনুমান বলিবার উদ্দেশে অবয়বপদ্ন কথিত হয় নাই ) প্রতিজ্ঞাদি 

পঞ্চারয়বাত্মক ম্যায় অবয়বপদগুলির অভিথেয়, সুতরাং ন্যায়নিরূপণের 
জন্থ অবয়বপদের উল্লেখ। অতএব সিন্গান্ত, দৃষ্ীন্ত প্রভৃতির আলোচন৷! 
অগ্রে কর্তব্য। ইহার অন্যথা করিলে ( সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অবয়ব- 
পদ্দলভ্য বলিলে ) অবয়বমাত্রের উল্লেখ করাতেই শাস্ত্রের কার্য্য শেষ 
হইয়া যাইবে [ অর্থাৎ অন্যসম্বন্ধে আলোচনার আর অবসর থাকিবে 
না]। বিচারক্ষেত্রে সমকক্ষ (আপাততঃ সমবল ) পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন 
পক্ষ অন্দিগ্ধ ব| ভ্রমবিষয়ীভূত হুইলে তর্ক এ পক্ষ্য়ের মধ্যে অন্যতর 
(বিরুদ্ধ ) পক্ষের দুর্ববলতাসম্পাদনঘ্ার৷ অনায়াসে বিরুদ্ধপক্ষ নিরাস করাইয়া 
ইতরপক্ষসম্পক্কিত প্রমাণকে সংশয় প্রভৃতি প্রতিবন্ধকের নিরাসক হয়৷ 
উপকৃত করিয়। থাকে বলিয়া পৃথকৃভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। 

ডিগ্রী 

তর্ককে পৃথকভাবে বলিবার কারপ আছে। কারণ এই অনুমানজগতে 
তর্ক একটা বিশিষ$ সহাম্ব। অনুমানক্ষেত্রে যে হেতু প্রযুক্ত হয়, দেই 
হেতুটা এরূণ বিশুদ্ধ হওয়া দরকার যে, তাহার উপর যদি অবিশুদ্ধির 
[ অর্থাৎ ব্যভিচারের ] শস্ক হয়, তাহা হইলে এ হেতু অনুমানকার্ষ্যে অক্ষম 

হইয়া পড়ে। সুতরাং তর্ক এ অবিশুদ্ধি অর্থাৎ ব্যভিচারের ] আশশ্কাঁটা 
দুর করিয়া স্বাভিমতসমর্থক প্রমাণের বুলবৃদ্ধি করে। 

তর্ক, হেতু, অস্বীক্ষা। এবং ন্যায় এই চারিটা "শব্দকে অন্যান আর্থে 

 প্রাীনগণ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা! উদ্দ্যোতকরের কথায় পাওয়া যাঁয়। 
কিন্তু অব্রত্য তর্কশব্দের অর্থ তাহা। নহে। বাত্য্যায়ন প্রমাধবিষয়ের অনুজ্ঞা, 

জীমাণবিষয়ের অভ্যন্থুজ্জান এই প্রকার অর্থে অত্রত্য তর্ক্শব্দের ব্যবহার 

করিয়াছেন। এই বস্তুক্মী এইপ্রকার ' হইতে, গারে, আন্সপ্রকার হওয়া 



সম্ভব নহে; এইপ্রকাঁর বিজাতীয় জ্ঞানবিশেষ তর্ক, 'ইহা ভায্যকারের 

কথায় সুস্প্টভাবে বুঝ! ষায়। উদ্দ্োতকর প্রমাণের বিষয়বিভাগ- 
সম্পাদনকে এঁ তর্কের কাধ্য বলিয়াছেন, এ বিভাগ শবের যুক্তাযুক্ত-' 
বিচার অর্থ, করিয়াছেন । এইজন্য তাৎপর্য্যটীকাকার তাহার ব্যাখ্যান- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্ররম্নাণবিষয়ের যুক্তাযুক্তত্ববিচারম্বরূপ তর্ক। 
অতএব তর্ক বিচারপতির মত বিচারপ্রার্থী প্রমাণের বিচারসিংহাসনে 

সমাসীন হুইয়। প্রমাণের অনুকূলে রায় দিয়! প্রমীণের সাহায্য করিয়া 
থাকে। প্রমাণ যখন তর্কের সাহাধ্যপ্রাপ্ত হয়, তখন প্রমাণ তত্বনিশ্চয়- 

রূপ স্বকার্যের সাধনে নিষ্ষণ্টক হইয়। অগ্রসর হয়, এবং কৃতকার্য্যও 
হইয়া থাকে । উদয়নাদির মতে এবং নব্যনৈয়ায়িকমতে এই তর্ক 
অনুমানরূপ প্রমাণেরই সাহায্যকারী, অন্য প্রমাণের নহে। ব্যাপ্ডিগ্রহের 
প্রতিবন্ধক ব্যভিচারশস্কার নিরাসদধারা এ তর্ক অনুমানপ্রমাণের সাহায্য 

করিয়। থাকে । অভিমত বিষয়ের প্রতিবন্ধক নিরাস করিতে পাঁরিলেই 

অভিমতবিষয়ের সমর্থন করা হয়। এইজন্য তাৎপধ্যটাকাকার প্রমাণ- 
বিষয়ের অযুক্তত্বপ্রতিষেধদ্বার যুক্তত্বের অভ্যনুজ্ঞানকে তর্ক বলিয়াছেন । 

এই অভ্যনুজ্ঞানশব্দের অর্থ জ্ঞানবিশেষ জম্তাবনাতআক ভ্ভান। ইহা! 

নিশ্চয় নহে। কোনও দার্শনিক তর্কের নিশ্চয়রপতা স্বীকার করেন 
নাই। উদ্দ্যোতকর সম্ভাবনাত্বক জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। ভাম্যকারের 
উক্তির দ্বারাও মনে হয়, যেন তিনিও সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান স্বীকার 

করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের পরবর্তী ন্যায়াচার্যগণ সংশয়াদি হইতে 
অতিরিক্ত সম্ভাবনা নামক কোন জ্ঞান স্বীকার করেন নাই। কেবল মাত্র 

সতপ্রতিপক্ষগ্রন্থে বিচারপ্রসঙ্গে গদাধর ভট্টাচার্য্য ঈতান্তরসিদ্ধ বলিয়! 
সম্ভাবনার পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত স্যায়াঁচা্যগণ উহাকে আপত্তিবিশেষ 
বলিয়। স্বীকার করিয়৷ গিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টও সম্ভাবনার পক্ষপাতী । 
ধাঁহার! “তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ, এই বলিয়া! তর্ককে দুর্বল বলেন; তাহারা আগ্ত- 
বাক্যের দ্বারা তর্ককে হূর্ববল প্রমাণিত করেন, না যুক্তির দ্বারা? তর্কের 
ছুর্বলতাবোধক আপগ্তবাক্য না থাকায় ১ম পক্ষ সমীচীন নহে, প্রত্যুত 
তর্কের -বলবস্তাবোধক আরম আছে। ২য় পঙক্ষও সমীচীন নছে, কারণ- 
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তর্কের ছুর্ববলতাবোধক নিজতর্কের বল কোথা হইতে আমিল? 
তর্ক প্রমাণের দ্বারা তত্বনিশ্চয় করাইয়। দেয়, কিন্ত স্বয়ং তত্বনিশ্চয়- 
স্বরূপও নহে, এবং প্রমাণনিরপেক্ষ হইয়া তত্বনিশ্চায়কও নহে। 

উদয়ন কুম্থমাঞ্তলিগ্রন্থে তর্ককে 'শঙ্কাবধি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

শক্কাশব্দের অর্থ ব্যভিচারাশঙ্কা, এবং *অবধিশব্দের অর্থ নিরাসক। 

সুতরাং তর্ক ব্যভিচারশঙ্কানিবর্তক এই কথাই বল! হইল। নব্য-নৈয়ায়িক 
বিশ্বনাথও তর্ককে শঙ্কানিরাসক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব 
উহাদের কথার দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, তর্ক অনুমানপ্রমাণেরই সাহায্য- 
কারী। মীমাংসকমতে তর্কের নামান্তর মীমাংসাও আছে। এবং 'এ 

মতে তর্ক শবরূপ প্রমাঁণেরও সাহায্যকারী % । শব্দ প্রমাণ বলিয়া শাব্দ- 
রূপ কাধ্যের পক্ষে করণ। করণ হইলে তাহার ব্যাপার আছে। এ 
তর্করূপ মীমাংসাই ইতিকর্তব্যতারপে এ শব্দপ্রমাণের ব্যাপার। তাঁৎপর্য্য- 

টাকাঁকারও এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মীমাংসকসম্মত 
কাঁরিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই কারিকাঁটা এই যে, 

“মীমাংসাসংজ্ঞকত্তর্কঃ সর্বববেদসমুদ্তবঃ। 
সোহতো৷ বেদে৷ রুমা প্রাপ্তকাষ্ঠাদিলবণা ত্মবু |” 

এই স্থলে বেদ এবং মীমাংসার অঙ্গাঙ্গিভাব আছে বলিয়া অভেদ বিবক্ষিত 
হুইয়াছে। বাস্তবিক অভেদ নাই। 

মীমাংসা ইতিকর্তব্যতারূপে শীল্ত্ররাজ বেদপ্রমাণের ব্যাপার, এই বিষয়ে 
নিন্নলিখিত কারিকাটী প্রমাণ _ 

দ্ধর্ত্ে প্রমীয়মীণে হি বেদেন করণাত্মন!। 
ইতিকর্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িস্তি ॥* 

এই কারিকাঁটা মগ্তরীকারও শাস্ত্রারস্তসমর্থনপ্রফ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

* দ্বর্কামে। যজেতেত্যত্র ধাত্বর্থঃ সাধ্যো। ভবতু ভবতু ব৷ পুরুা্থতবাৎ খব্গ ইতি সংশয়ে তর্কাবতার2। 
যদি স[ধ্যো ধাত্বর্থ স্তাৎ, তদেপদে্ুরাগ্তত্বং বিধেশ্চ ইষ্টাত্যুপায়ত্বং প্রেক্ষাবতাং প্রবৃ্তিশ্চ ব্যাহ্চ্তেত। অস্তি 
চৈতৎ সর্ধং প্রমাণতঃ সিদ্ধমিতি তর্কেশানুগৃহমাণঃ শব্ধ: হ্ব্গমেব ভাবনাফলত্বেনাবধারয্নতি, জ্যোঁতিষ্টোমেন 

খর্গং ভাবয়েদিতি তারি করক্ষা-টাকাকারে! মল্লিনাখঃ । ২০২ পুঃ। ৪ 



এ মনু তর্বকে শবরূপ প্রমাণের সাহাখাকারী নখ উল্লেখ | 

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন থে 

প্যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্্মং বেদ নেতরঃ |” 

তাঁৎপর্ধটাকাকারের উদ্ধৃত মীমাংসকমত এবং কুমারিল ভ্ট্রের মতানুযান্ধি- 

ভাট্রচিন্তামণির তর্কের স্বরূপকথন ঞ্* এই উভয় উক্তির ছারা আমার দনে 

হয় যে, মীমাংসকমতে তর্কের” স্বরূপ ব্যবশ্থিত নহে। তত্বনিশ্চয়াজক 

মীমাংসাও কখন তর্কের রূপ ধারণ করে। | 

, ভাঞ্িকরক্ষাতে তর্কের “প্রসঙ্গ এই প্রকার নামান্তর দেখা যায়। প্রসজ- 

শব্দের অর্থ অনিষ্টাপাদন। যদি জলপান করিলে পিপালাশান্তি না 

হয়। তবে জল পান না করাই উচিত। ইত্যাদিপ্রকার আপত্তি তর্ক- 

শব্দের অর্থ। 

তর্ক যে আপত্তি ইহু। মুক্তাবলীপ্রভৃতি গ্রন্থেও দেখা যায়। আনার্ধয 

জ্রমকে আপত্তি বলে। যেখানে প্রতিবন্ধকনিশ্চয়সত্বেও ইচ্ছাকৃত প্রাতি- 

বধ্যের আরোপ হয় সেখানে এ ইচ্ছাকৃত ভ্রমকে [ অর্থাৎ কৃত্রিম 

জমকে ] আহার্য্যভ্রম বলে। আপত্তিও এঁ প্রকার আহার্্য ভ্রম। আহার্ধ্য 
ভ্রমমাত্রই আপত্তি নহে, এবং আপত্তিমাত্রও তর্ক নহে। আপাছের 

ব্যাপ্য আপাদকের আরোপতার! ব্যাপকীভূত আপাণ্ের আরোপই তর্ক। 

যদ্দিও তর্ক ব্যাপ্ব্যাপকভাবের শরণাগত হইয়া উদ্দীয়মান, তথাপি ইহা 

অনুমান হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, কারণ বাধনিশ্চয় অনুমানের প্রতিবন্ধক, 

কিন্তু বাধনিশ্চয় তর্কাত্মক আপত্তির প্রতিবন্ধক নহে, বরং কারণ । এই 
কথা জগদীশ তর্কালঙ্কার তর্কগ্রস্থে বলিয়াছেন। আপাঁছ্ি এবং আপাদকের 
ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব না থাকিলে সেই আপাঘ্ধ এবং আপাদক লইয়া যে 
আপত্তি হইবে তাহা তর্কাত্মক আপত্তি হইবে না। বৈশেষিকদর্শম্র 

প্রকরণপ্রন্থ সপ্তপদার্ধীতেও এই কথ! পাওয়া যায়। যদিও তিনি 
'সস্তাবনাত্বক জ্ঞান ন্বীকাঁর করিয়াছেন, এবং ভীহার মতে তাহা উহপদাথ, 
[তথাপি রজর্রনসূত্রের মিতভাষিনীভাষিত প্রসঞ্জনম্বপ ও তাহার 

রি পাল কারা গার তা ইতি নি পৃঃ রগ 

রি 



যোড়শপদার্থী-প্রতিপাহ্ত্বম্ | ৪১ 

উদ্দাহরণের দর্শনে মনে হয়, যে তিনিও আপত্তিবিশেষকে তর্ক বলিয়াছেন। 
এ আপত্তি মানসপ্রত্যক্ষবিশেষ, ' অন্প্রকার জ্ঞান নহে-__এই কথাও 
জগদীশ তর্কগ্রচ্থে বলিয়াছেন। তত্রচিন্তামণিকার গজেশও তর্ককে 
আপত্তিবিশেষ বলিয়াছেন। আপত্তির প্রতি ব্যাপকীভূত আপান্তের বাধ- 

নিশ্চয় কারণ বলিয়। আপত্তির পূর্বে ব্যাপকভূত আপাছ্ের অভাবনিশ্চয় 
করিতেই হইবে। আপাস্ঘ ব্যাপক বলিয়া তাহার অভাব স্থিরীকৃত হুইলে 

ব্যাপ্য আপাদক কখনও থাকিতে পারিবে না? স্ৃতরাং আপাদকের অভাঁবও 

যখন শ্থিরীকৃত হইল, তখন আপাদকের আশঙ্কা চিরনির্বাসিত হইয়! যাইবে। 
অতএব আপাদকের শঙ্কানিরাসই তর্কাত্মক আপত্তির নিজ কাধ্য। উক্ত" 
আপাদকের আশঙ্কাকেও জগদীশ আহার্য্য বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। 

স্থতরাং তর্ক অযথার্থ জ্ঞান হইলেও প্রমাণের সাহাঁব্যকারী হইয়া তত্বনির্ণয়ের 
অনুকূল হইয়া! থাকে। যেরূপ স্বপ্নবিশেষ অযথার্থ হইলেও ভাবি- 
শুভাশুভের সূচক হয়, তন্রপ তর্ক অযধার্থ হইয়াও প্রমাণকার্ধ্য তব্ব- 
নির্ণয়ের অনুকূলতা৷ করে । 

এই কথাও তাঞ্কিকরক্ষায় তর্কনিরপণের শেষে উপসংহারে কথিত 
আছে। তাঞ্চিকরক্ষাকার উল্ত প্রসঙ্গনামক তর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাঁণেরও 
সাহাধ্যকাঁরী বলিয়াছেন। উক্ত তর্কেরই সাহায্যে ভূতলে ঘটাভাবের 
প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে এই কথা বলিয়াছেন। যদি এই স্থানে ঘট থাঁকিত, 

তাহা হইলে ভূতলের ন্যায় ঘটও দেখ! যাইত; যখন ঘট দেখা যাইতেছে না, 
তখন ঘট নাই। এই প্রকারে উক্ত আপত্তিই প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্য- 

কারী হইয়! ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ কায্যটা নির্বিত্পভাবে সম্পন্ন করাইয়! 
দিয়াছে। বাচস্পতি* মিশ্রও তাঁতপধ্যটাকায় এই বিষয়ের উল্লেখ 

করিয়াছেন। আত্মতত্ববিবেকেও তর্ককে সকল প্রমাণের সাহায্যকারী, 

বলিয়। বর্ণন। করা হইয়াছে । বিশ্বনাথের গ্রন্থেও ইহা আলোচিত আছে। 

. বাঁতম্ায়নও ভাসতে তর্ককে সকল প্রমাণের সাহায্যকারী বলিবার জন্য 

প্রমাপানামনুগ্রাহক+ এই কথা! বলিয়াছেন। নচেৎ “ প্রমাণানাম্* 

পরই প্রকার বনুবচনান্ত পদের নির্দেশ করিতেন না। বাণ্তিককারও 

তর্ককে সকল প্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়াছেন।” তিনিও “প্রমাণানামনু- 
॥ ॥ / 

শি । 
॥ চা রঃ ডি £ 
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৪২. দ্যায়ম্জধর্যাস্ 

গ্রাহক” এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মঞ্জরীকার তর্কলক্ষণে “প্রমাণানু- 
গ্রাহক এই প্রকার সমস্তপদপ্রয়োগ' পূর্বে করিয়! 'প্রমাণমনুখৃহ* 
এই প্রকার একবচনাস্ত প্রমাণপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং 
ষোড়শপদার্থের প্রতিপাদনের অবসরে প্রমাণমনুগৃক্কাতি এইপ্রকার 
একবচনান্ত প্রমাণপদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ম্ৃতরাং আমার মনে হয় 
যে, তিনি তর্ককে অনুমান-প্রমাণমাত্রের সাহায্যকারী বলিয়াছেন, সকল 
প্রমাণের সাহায্যকারী বলেন নাঁই, তাহার তর্ক-নিরপণের প্রণালী 
দেখিলেও ইহাই মনে হয়। নব্য-নৈয়ায়িকগণও তর্ককে ব্যাপ্তি 

গ্রাহক বলিয়৷ উল্লেখ করায় তাহাদের মতেও তর্ক অনুমান-প্রমাণমাত্রের 

সাহায্যকারী । তাফ্িক-রক্ষাকার বরদরাজ তর্ককে প্রত্যক্গাদি সকল 
প্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়াছেন । & 

উদয়ন তাঁৎপর্য্যপরিশুদ্ধিতে অনিষটপ্রসঙ্গকে তর্ক বলিয়াছেন। এবং 
কিরণাবলীগ্রন্থে যাহ! প্রসঙস্বরূপ এবং যাহার নামাস্তর উহ, তাহাই 
তর্ক এই কথ! বলিয়াছেন। প্রসঙ্গশব্দের তাণপধ্যার্থ আপত্তি। তর্কের 

অপর নাম প্রসঙ্গ ইহা তাৎপর্য্য-টাকাকারও লিখিয়াছেন। 

সপ্তপদার্থীকার শিবাদিত্য মিশ্রের সহিত উদয়নের প্রসঙ্গশব্ডার্থ 

লইয়া বিরোধ দেখা যায়। তবে শিবাদিত্য মিশ্র প্রসঙ্গশব্দের উল্লেখ 

না করিয়! প্রসঞ্জনশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। শিবাদিত্যের মতে ব্যাপ্যের 

আরোপ দ্বারা আশ্রয়বিশেষের পক্ষে যাহা। প্রমাণবিরুদ্ধ এতাদৃশ কোন 

ব্যাপকের আরোপ প্রসঞ্জনশব্দের অর্থ ব্যাপ্যের আরোপদ্বার ব্যাপক- 

মাত্রের আরোপ প্রসপ্রনশব্দের অর্থ নহে। এুঁহার মতে সংশয়- 

বিশেষই তর্ক। কিন্তু গঙ্গেশপ্রভৃতির মতে তর্ক সংশয়নিরাসক, এবং 
ইহা মানস আহার্যযজ্ঞানবিশেষ | পণ" শিবাদিত্যের মতে উতকটে- 
ককোটিক সংশয় উহ। সুতরাং তীহার মতে প্রসঙ্গ এবং উহ এই ২টা 

'*  প্রত্যঙ্ষাদেঃ প্রমাণন্ত তর্কোইনুঞ্হকে। ভবেং। তাফি রক্ষা, ৭ কারিকা । 

"1 আপতিস্বং পুনঝত্রেমাপাদক্লামীতিপ্রতীতিসাক্ষিকো। যানসত্বব্যাপ)জাতিবিশেষঃ, তর্কত্বমপি 

তদেখ। ইতি তর্কে জগছীশঃ | ৩৮৯ পৃঃ। 
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শব্দ একার্থের অভিধায়ক হইতে পারে না। কিন্তু তর্কের নামান্তর উহ 
ইহ] বু গ্রন্থে দেখা যায়। 

তর্ক প্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়া প্রমাণের কার্যকাল আদিলেই যে 
তর্ক অপেক্ষিত হয়, তাহ! নহে, কিন্তু বখন প্রতিবন্ধকের আশঙ্কা. উপস্থিত 

হয়, সেই সময়ে প্রমাণ তর্কের শরণাগত হষ্স। যখন সে আশঙ্কা উদিত 
হয় না, সেই সময়ে তর্কের অপেক্ষা থাকে না। এই জন্যই উদয়ন 

বলিয়াছেন যে, “ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা” [ অর্থাৎ শঙ্কার কারণ সর্বত্র 
থাকে না]। ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অবসন্ন করিবার জন্য সর্বত্র শঙ্কার উদ্ভব 

হইলে তর্কের মূলীভূত আপাগ্ভ এবং আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞানকেও অবসন্ন 
করিবার জন্য শঙ্কার উদ্ভব হইত এবং তাহাকেও দলিত করিবার জন্য 

তর্কান্তরের অপেক্ষা এবং সেই তর্ককেও রক্ষা করিবার জন্য তর্বাস্তরের 
অপেক্ষা এইরূপে অনবস্থার প্রভাবে বিহত বিধ্বস্ত হইতে হুইত। অতএব 

সর্বত্রই ব্যাপ্তিজ্ঞানের পূর্বের ব্যভিচার-শঙ্কার সামগ্রী থাকে না, ইহ। উদয়ন- 
প্রভৃতির মত। যে প্রসঙ্গকে তর্ক বল। হইয়াছে, উহার নাম অনিষটপ্রাসঙ্গ ৷ 
উক্ত অনিষ্ট ছুই প্রকার। প্রামাণিকের পরিত্যাগ এবং অপ্রামাণিকের 
গ্রহণ, তাঞ্কিকরক্ষায় এই কথা বিবৃত আছে । % 

এ দুইটার মধ্যে যে কোন অনিষ- প্রসঙগকে [অর্থাৎ অনিষ্টের আপত্তিকে] 
তর্ক বলে। যদি কেহ বলেন, যে, জলপান করিলে পিপাসা নিবৃত্তি হয় 

না। ইহা শুনিয়। অপর ব্যক্তি আপত্তি করিলেন যে, জলপান করিলে 
যদি পিপাঁস। নিবৃত্তি না হয়, তবে পিপান্ত জলপান করে কেন? [ অর্থাৎ 

তাহারাও জলপান না,করুক। পিপাসু ব্যক্তির জলপান প্রমাণসিদ্ধ । ] 

এ ক্ষেত্রে তাহার পরিত্যুগের আপাদন করায় প্রামাণিক পরিত্যাগরূপ 
অনিষপ্রসঙ্গস্ববপ আপত্তি হইতেছে । * সুতরাং ইহা তর্ক হইল। এবং 
যদ্দি কেহ বলেন জলপান করিলে অন্তদ্ণহু হয়, ইহা৷ শুনিয়া অপর ব্যক্তি 

আপত্তি করিলেন যে, গীত জল যদি অন্তর্ধণাহের কারণ হয়, তবে আমারও 

*১ তকোইনি্টপ্রসঙগঃ ভাদনিষ্টং ছিষিধং মতম্। ৪ 
প্রামাণিক-পরিত্যাগত্তখেতরপরিগ্রহঃ ॥ ভাকিকরক্গা, ৭০ কারিক]। 



“অন্তর্দহ করুক, আমিও ত ্ললপাঁন করিলাম । এই স্থলে গীতজলের 

. অন্তর্ণহজনকত! অপ্রামাণিক । তাহার আপাদন .এ ক্ষেত্রে হুইতেছে। 

সুতরাং উক্ত অপ্রামাণিকের স্বীকাররূপ অনিষটপ্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে হওয়ায় ? 

উহা তর্ক হইল। ইহাকে প্রমাণবাধিতার্থ প্রসজও বল! হয়। 

উক্ত তর্ক পাঁচ প্রকার।: আত্মাশ্রয়, অস্োহন্যাশয়, চক্রক, অনবন্থা”:. 

এবং তদ্ভিন্ন অনিষটপ্রসঙ্গ। * [ অর্থাৎ যে অনি প্রসঙ্গের পরিচয় পুর্বে 

দিযাছি, তাহাই পঞ্চমন্থলাভিষিক্ত ] ইহার বিশদ পরিচয় বিশ্বনাধকৃজিত,. 
তর্কের লক্ষণপূত্রে আছে । আপত্তিবিশেষ যখন তর্ক, তখন আপত্তিগন্ধ- 

'শৃন্য আত্মাশ্রয়াদি তর্ক হইল কিরূপে ? ইহার উত্তর বিশ্বনাথ দিয়াছেন। 

তিনি বলিয়াছেন যে, আত্মাশ্রয়াদিমাত্র তর্ক নহে, আত্মাশ্রয়াদিনিবন্ধন 

অনিষ্ট প্রসঙ্গ তর্ক। ন্ৃতরাং আপত্তি সর্বত্রই অনুসৃত থাঁকিল। কেহ 

কেহ লাঘব, গ্লৌরব, বিনিগমনাবিরহ প্রভৃতিকেও তর্ক বলিয়াছেন, কিন্ত 

বাস্তবিক তাহ। তর্ক নহে, তাহার৷ প্রমাণের সাহায্যকারী মাত্র। 

উক্ত তর্কের পাঁচটা অঙ্গ আছে। তাহাদের মধ্যে অন্ততম কোন তর্কে 

না থাকিলে উহা তর্কীভাস হইবে) তর্ক হইবে না) ৭ 

'আপাঘ্-আপাদকের ব্যাপ্যব্যাপকভাব, ঞ প্রতিকূলতর্কের ছার! 

অনুকূলতর্কের বাস্তবিক অপ্রতিঘাত, আপাগের বৈপরীত্যে পধ্যবসান 

[ অর্থাৎ আপান্ভের বিলোপন 7, আপার অনিষ$টরূপতা৷ এবং অগ্রামাণিক 

বিষয়ের অসাঁধন-তর্কের এই পাঁচটা অঙ্গ। তর্ক অঙ্গহীন হইলে বিপক্ষ- 

দমন করিয়। প্রমাণের সাহায্য করিতে অক্ষম হইবে। অতএব উপসংহারে 

ইহাঁই বক্তব্য যে তর্কের মুখ্য ফল সংশয়নিবৃত্তি। চার্ববাক ইহা সন্থ 

করিতে ন। পারিয়া তাহার প্রতিকুলে অনেক কর্থা কহিয়াছেন। উদয়ন 

« আত্ধাশ্রয়াদিভেদেন তর্কঃ পঞ্চবিধঃ ম্মতঃ। 

| অঙ্পগঞ্চকসম্প্রত্ততবজানাঁয কল্সতে। তাকিকরক্ষা, ৭১ কাঁরিক|। 

+ হ্যাপ্থিপ্তরকাপ্রতিহতিরবলানং 'বিপধ্যয়ে। : | 

5 " অনিষ্টাবগুকুলছ্ছে ইতি তর্কাঙ্গগঞ্চকম্। দর 

8,115. + অঙ্গাততমবৈকল্যে তর্কভাভানত। তবেং। তাফিক
রক্গা, ২ কান্িকা। ১৮৩ পৃঃ । 

টড রা 2-6 . পা) 
| , 

চার? . 47858: টুহার অভাবে মূলশৈথিল্য 
মোহ হই থাকে । 



কুহুমাঞ্জলিগ্রন্থে. তৃতীয়স্তবকে তাহার বহুল প্রতিষেধ করিয়াছেন । 

ীহর্য খণ্ডনখণ্ুখা্ত গ্রন্থে তাহার উপর যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। 

তত্বচিস্তামণিকার গঙ্গেশ তাহার জবাব তর্কগ্রন্থে বিশদভাবে 

দিয়াছেন। মথুরানাথ তর্কবাগীশ সেই চিন্তামণিকারের স্বভারতঃ সমুজ্জল 

মণিকে স্বীয় প্রতিভালোকে সমূজ্বলতর করিয়াছেন। গ্রস্থগৌরবভয়ে 
তৎসংক্রান্ত আলোচন! হইতে নিবৃত্ত হুইলাম। জৈনশ্লোকবান্তিকে তর্ক 

পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া! উল্লিখিত আছে।* জৈনমতে সামান্যতঃ প্রমাণ ছুই 

প্রকার। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। পরোক্ষ পাঁচ প্রকার। স্বৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, 

তর্ক অনুমান এবং আগম। পরোক্ষ-প্রমাণমাত্রই জ্ঞানান্তরসাপেক্ষ, 

কিগ্তু প্রত্যক্ষ-প্রমাণ জ্ঞানান্তরসাপেক্ষ নহে।: স্মৃতি অনুভবসাপেক্ষ, 

প্রত্যভিজ্ঞা অনুভৰ এবং স্থৃতিসাপেক্ষ, তর্ক ভূয়োদর্শনাত্মবক প্রতযক্ষ- 

স্বরূপ অনুভব, স্মৃতি এবং প্রত্যভিজ্ঞাঁ (বহ্ছিজন্য বলিয়। প্রত্যক্ষীকৃত- 

মহানসীয়ধূমজাতীয়তাদিগ্রহরূপ ) সাপেক্ষ। অনুমান লিলদর্শনাদিসাপেক্ষ 

এবং আগম শবশ্রবণ ও সঙ্কেতগ্রহসাপেক্ষ ৷ 

ব্যাঞ্চিপ্রমিতিরূপ কাঁধ্যের সাধকৃতম বলিয। তর্ক পৃথক্ প্রমাণ । 

তর্কের পৃথক্প্রীমাণ্যের প্রতিষেধকল্পে বৌদ্ধগণ বলেন যে, তর্ক পৃথক্ 

. প্রমাণও নহে, ব্যাপ্ডিগ্রাহকও নহে। বিকল্পই ব্যাপ্তির গ্রাহক। তদছুত্তরে 

জৈনদিগের উক্তি এই যে বিকল্প প্রমাণ, না অপ্রমাণ? বিকল্প যদি 

প্রমাণ হয়, তবে বিকল্পকে প্রত্যক্ষ বল! চলিবে না কারণ প্রত্যক্ষ স্ফুট- 

প্রতিভাসাত্মক জ্ঞান, বিকল্প অস্ফুট প্রতিভাস, স্ৃতরাং প্রত্যক্ষ নহে। 

অনুমানও বলিতে পারিবে না, কারণ অনুমান ব্যাপ্তিগ্রহণ-সাপেক্ষ। কিন্ত 

্যাপ্তিগ্রহণের পূর্বের ব্যাপ্তির ব্যাপ্ডিগ্রহণ না থাকায় ব্যাণ্ডিগ্রহণ অনুমান- 
জন্য এই কথা বল। চলিবে না॥ বলিলেও অনবস্থা প্রভৃতি দোষ হয়। 

অথচ বৌদ্ধমতে & প্রমাণ দ্বিবিধ-_ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান । স্থতরাং বাধ্য 

হইয়। বিকল্পকে প্রমাণ বলিতে পারা যাইবে না। অতএব বিকল্প যদি 

* বন্তত; বৌদ্ধগণও প্রদঙ্গ ও প্রদক্ষবিপরধযয়রপন্অনুমানঘর়ের সাহাত্যে ব্যান সাধন করেন। 

. ব্যাণ্ডিঞাহক অনুমান দিও ব্যা্ডিসাপেঞ্ছ এবং অনবস্থাদৌবশক্কা হল তথাপি তর্ক যেরূপ ব্যাপ্তি 

সাপেক্ষ হইয়া ব্যান্তির উপকারক হয দেইরাপ এই অনুমান হইবে। 



১৪৬ স্যায়মঞ্জরধ্যাম্ 

.অপ্রমাখ হইল, তাহা হইলে এ অপ্রমাণবিকল্পগৃহীত ব্যাপ্তির উপর কোন 
বুদ্ধিমানের আস্থা থাকিতে পারে না। অথচ শিশু স্ত্রী বৃদ্ধ সকলেই 
অনুমানের পক্ষপাতী । সুতরাং অনুমানকে আশ্রয় করিতে গেলে অনুমানের 

জীবনীশক্তি . ব্যাপ্তিজ্ঞানের ব্যবস্থা: করিতেই হুইবে। ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
ব্যবস্থা! করিতে গেলে তর্কে পৃথক্ প্রমাণরূপে ন! মানিলে মহাঝপ্চাটে 
পড়িতে হইবে। ইন্াই হইল জৈনদার্শনিকের সমাধান । 

ভাস্যকাঁর ও বান্তিককার ইহা রৎ্প্রতিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন 
যে, তর্ক প্রমাণ বা! প্রমাণান্তর কিছুই হইতে পাঁরে না । যাহারা প্রমাণ বলিয়। 
গণ্য তাহারা তত্বের নিশ্চায়ক হুইয়। থাকে । তর্ক কখনও তত্বের নিশ্চায়ক 
'হইতে পারে না। তর্ক প্রমেয়গত যুক্তধর্ম্নের অনুজ্ঞাতা মাত্র [ অর্থাৎ 

এই প্রমেয়টা এইপ্রকার সম্ভব, অগ্ প্রকার হইতে পারে না এইরূপ 
সম্ভবনাকারক 1, অন্ভমতে তর্ক সংশয়নিরাসক। ম্ৃতরাং তর্ককে প্রমাণ 

বল! চলে না। 

স চাশয়শুদ্ধিমুপদর্শয়িতুং বাদে প্রযোক্ষ্যতে ইতি, অন্যতরাধিকরণনির্ণয়- 
মন্তরেণ ন পর্যযবন্যতি। ন্যায়োপরমকারণত্বেন তশ্য প্রবর্তকো নির্ণয় 

ইতরথা নিরবসানমনাসাদিতফলং কো নাম ন্যায়মারভেত। ননু তত্ব- 
জ্ঞানপদেন গতার্থত্ান্ন পৃথগ্ বক্তব্যে। নির্ণয়ঃ, নির্ণয়ো ছি তব্জ্ঞানমেব। 
অস্ত্যেত। কিন্তু যোড়শপদার্থতত্বজ্ঞানং প্রমাণাস্তরকরণকমপি ভবতি, 

ন তন ন্যায়োপরমহেতুত্বমেষ তু সাঁধনদুষণসরণিক্ষোদজন্মা। নির্ণয়স্তুপরম- 
হেতুঃ পৃথগুপাদানমস্তরেণ ন লভ্যতে । 

অন্ুুত্রাদ | 
এবং সেই তর্ক (বাঁধকাশঙ্কা-নিরাসপূর্ববক প্রতিবাদীর) বিরুদ্ধচিত্তের 

সংশোধনের অন্য বাদবিচারে প্রযুক্ত হইবে। অতএব তর্ক ২টা 
বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে অন্যতর পক্ষের নির্ধারণ না করাইলে পরিসমাপ্ত 
হয় না। নির্ণয় স্যায়সমাপ্তির কাঁরণ বলিয়া তর্কের প্রবর্তক [অর্থাৎ 
নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তর্ক যথাযথভাবে প্রবৃত্ত হইলে বাদীর আরব 
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হ্যায়-বাক্যের কৃতকৃত্যতা হয়, এবং প্রতিবাদদীর স্যাক্স-বাক্য বাধিভার্থক 

বলিয়। প্রমাণিত হওয়ায় নিবৃত্ত হয়]। ইহা স্বীকার না করিলে কেহই 
নিরবধি, নিক্ষল ন্যায়-বাক্য-সম্পাঁদনে " বদ্ধপরিকর হইতেন ন1। 
[ অর্থাৎ তর্কমূলক নির্ণয়ই হ্যায়-বাক্যের সাফল্যকারক এবং, সুদীর্ঘকাল- 
ব্যাপী বাদানুবাদশ্বরূপ ব্যবহারের প্রৃতিবন্ধকু 11 

আচ্ছ। ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে এই যে, ত্বজ্ঞান-পদের 
উল্লেখ করায় এবং তত্বনিশ্চয়ই তত্জ্ঞামপদের অভিধেয় অর্থ হওয়ায় 
এ পদের দ্বারাই নির্ণয়রূপ অর্থ সুলভ হওয়ায় নির্ণয়ার্থক নির্ণয়পদের 

পুনরুল্পেখ ব্যর্থ। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, হ্যা, ঠিক কথা। কিন্ত 
ষোড়শপদার্থের তত্বজ্ঞান প্রমাণবিশেষজন্ত ইহাঁও বলিতে হুইবে। 

ষোঁড়শপদার্থের তত্জ্ঞানাতক নির্ণয় ন্যায়পরিসমাপ্তির কারণ নহে, 
পরন্ত্র অনুমানাত্মক প্রমাণের আশ্রয় লইতে হয় বলিয়৷ ন্যায়ের আরম্তক, 

কিন্তু তর্কমূলক নির্ণয়টা পক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষখগুনের পথে বনুবার 
গতিবিধির দ্বারা উৎপন্ন বলিয়! ন্যায়পরিসমাপ্তিকারক (অর্থাৎ ন্যায়ের 
আরম্ভক নহে। এ নির্ণয়ের দ্বারা প্রতিবাদীর উত্থাপিত প্রতিহেতুর 
প্রতিষেধ এবং প্রতিবাঁদীর বিপক্ষভাবে আলোচনার পথ নষ্ট করিয়া 

দেয় বলিয়! বিচারমার্গপ্রবৃত্তিস্থানীয় ন্যায়-বাক্য পরিসমাপ্ত হইয়। যাঁয়।) 
তত্বজ্ঞানপদ হইতে অতিরিক্ত পদের ছারা এ নির্ণয়ের উল্লেখ না করিলে এঁ 
নির্ণয়ের লাভ হয় ন।। 

ডিগ্রন্নী 

_ বিপক্ষভীবে আলোচনার পথ বন্ধ,করে বলিয়া এ নির্ণয় বিপক্ষভাবে 
আলোচনার অবকাশপ্রদ বিপক্ষসম্থন্ধীয় বাগ্যুদ্ধে স্ৃতীক্ষ অস্ত্রের সদৃশ 

প্রতিবাদীর প্রযুক্ত ন্যায়বাক্যকে নিবৃত্ত করিয়া দেয় এবং স্বপক্ষ সিদ্ধ 

হওয়ায় আরব ন্যায়বাক্যও নিবৃত্ত হয়। স্থতরাং তত্বজ্ঞানক্ষেত্রে তত্বজ্ঞান- 

সম্পাদনের জন্য অনুমানরূপ প্রমাণেরও ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া 

তত্বজ্ঞানরূপ নির্ণয় ন্যায়ের প্রবর্তক। [ অর্থাৎ অনুমানাত্মক তবনির্ণয়ের 
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জ্ঠ গ্যায়-বাক্যের গঠন করিতে হয়। আর তর্কমূলক নির্ণযটা কথিত: 
উপায়ে আরন্ধ হ্যায়ের নিবর্তক। স্থতরাং তত্বজ্গন-পদপ্রতিগাস্ . 

নির্ণয়ের সহিত নির্ণয়পদ-প্রতিপান্ত নির্ণয়ের বিরোধ থাকায় ০০ 
পদদ্ধার৷ পূর্বেবীক্ত নির্ণয়ের লাভ সন্তব নহে ]1 

নম্বনুমানপদাদেষ তহি' যথাভিলষিতো৷ লপ্দ্যতে নির্ণয়ঃ। তদযুক্তম্। 
অনুমানফলং নির্ণয়, নানুমানম্। , করণস্য প্রমাণত্বান্নির্ণয়োপাদানমন্তরেণ 
তদমুমানমফলমপর্যবসিতং ম্যাৎ । উভাভ্যাং তহি তত্বজ্ঞানানুমান- 
পদ্দাভ্যাময়মাক্েপ্স্যতে নির্ণয়ঃত়  অনুমানন্তা তত্তজ্ঞানাস্তত্বাৎ। ন, 
নির্ণয়োপাদানাদ্ বিন! তদন্তত্বাসিত্ধেলিজীভাসসমুখতত্বজ্ঞানাভাসসম্ভবা । 

ননু সংশয়পূর্ববকত্বাদনুমানম্ত সামধ্যান্নি্য়ান্ততৈব ভবিষ্যতীতি সংশয়ামু- 
মানতব্জ্ঞানপদৈর্গতার্থো নির্ণয়ঃ। মৈবম্, সংশয়পূর্ববকত্বেহপ্যমুমানহ্য 
তদাভামনোপজনিত-নির্ণয়াভাসসম্ভবাৎ । ন চৈষ নিয়মঃ সংশয়পূর্ববকমনুমান- 
মিতি। তস্মাদনুমানম্য বিশিষনির্ণয়াবসানত্বলাভায় নির্ণয়পদমুপাদেয়মিত্যলং 
প্রসঙ্গেন। 

অন্ুলাদ 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, তাহা হইলে 

(প্রমাণবিভাগসুত্রে উল্লিখিত) অনুমান-পদ হইতে যথাঁভিমত নির্ণয়রূপ 

অর্থ পাওয়া যাইবে [ অর্থাৎ নির্ণয়ার্থক নির্ণয়পদের পুনরুল্েখ 

ব্র্থ ]। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা যুক্তিযুক্ত কথ, ,নহে। কারণ 

নির্যয় অনুমানের ফল, অনুমান স্বয়ং নির্ণম্ন নহে (ফলীভূত 
নির্ণয় নহে )। যাহা প্রমাণ, তাহা 'করণবিশেষ। অতএব নির্ণয়ার্থক 
নির্ঘয়পদের পৃথক্ভাবে গ্রহণ না করিলে কথিত অনুমীন- -প্রমাণটা ফল- 

শুন্য হইয়া! অপরিসমাপ্ত হইয়! পড়ে। ইহাই যদি বল, তাহা' হইলে 

“বলিব যে, কেবল অনুমান-পদদবারী। নির্ণয়লাভ না! হোক্, কিন্ত অনুমান- 
পদ এবং তবজ্ঞানপদ এই উভয় পদের দ্বারা এই নির্ণহ লব্ধ হইবে 
অর্থাৎ নিপ্যিবোধক নির্ণযপদের স্বতয্রভাবে উল্লেখ নি্য়োজন ]। 
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কারণ-+অন্ুমানের ফল তত্বজ্ঞান। (অর্থাৎ নির্ণয়পদ উল্লিখিত না 
হইলেও অনুমানপ্রমাণ নিক্ষল হইবে না। তব্বজ্ঞানকেও অনুমানের 
ফল বল! যাইতে পারে) এই কথাও বলিতে পার না। কারণ নির্ণয়- 
পদের উল্লেখ না থাকিলে তথাকথিত নির্ণয় অনুমানের ফল, ইহু। পাওয়া 
যায় না। অনুমান বলিলেই যে সর্বত্র সন্রনুমান হইবে, তাহার পক্ষে 
প্রমাণ কি? অসদনুমানও লব্ধ হইতে পারে । এবং অসদনুমানের ফলও 
অসৎ হয়। অসদনুমানস্থলীয় লিজকে এলিঙ্গাভাস কহে। এবং এ 
অসদনুমানের কাধ্যও তত্বজ্ঞান না৷ হইয়া তত্বজ্ঞানাভাস হয়। আচ্ছা 
ভাল কথা, এঁ উপায়ে নির্ণয়প্রাপ্তি না হোক, কিন্তু অনুমানমাত্রই সংশয় 
পুর্ববক । (অর্থাৎ যে বিষয়টা সন্দিপ্ধ, তাহার অনুমান হইয়া থাকে, 

নিশ্চিত বিষয়ের অনুমান হয় না। স্তরাং অনুমানকারীর প্রথমে অনুমেয়- 
বিষয়ে সন্দেহ হয়। তাহার পর ক্রমে পরামর্শ হয়। এঁ পরামর্শই 
অনুমান-স্থলাভিষিক্ত। এ পরামর্শটাই এ স্থলে জন্দেহনিবৃত্তির 
সোপানীভূত ব্যাপ্যদর্শনস্বরূপ। সংশয়ের পর ব্যাপ্যদর্শন না হইলে 
সংশয়নিরাসপূর্ববক নিশ্চয় উপপন্ন হয় না।) অতএব এইরূপে অনুমানের 
প্রভাবে নির্ণয়প্রাপ্তি সম্ভব হুইবে। স্থতরাং সংশয়-পদ, অনুমান-পদ, 
এবং তত্বজ্ঞান-পদ, এই তিনটা পদের দ্বার! নির্ণয় লব্ধ হইয়াছে ( অর্থাৎ 
উক্ত ভ্রিবিধ-পদসন্সিবেশ বারা অনুমানের পরিণত ফল যে নির্ণয় তাহ 
স্পষ্টভাবে বুঝ! যাইতেছে )--এই কথা বলিতে পার না। কাঁরণ__ 
অনুমান সংশয়পুর্বক হইলেও এ অনুমান যে সদনুমানই হইবে, তাহ! 
কোথা হইতে পাইলে? অনুমান সংশয়পূর্বক হইলেও লিঙ্গাভাস- 
জনিতও হইতে পারে + এবং যে অনুমান লিঙ্গাভাসজনিত, তাহার ফল 
তথাকথিত নির্ণয় হইতে পীরে না। নিয়াভীস তাহার ফল। 

[ অর্থাৎ অনুমান বলিলে যখন সদনুমান এবং অসদমুমান উভয়ই 

লব্ধ হইয়! থাকে, তখন অনুমানমাত্রেরই ফল নির্ণয় ইহা বল! যায় না। 

অসদনুমানের ফল নির্ণয়াভাস হইয়। থাকে ।] এবং অনুমানমাত্রই যে 

সংশয়পূর্ববক, তাহারও কোন নিয়ামক নাই? অনুমানের পক্ষে এই পর্যস্ত 
বল। যাইতে পারে। 

ণ 



রি . অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে দরের উপাধানতিরেকে 
প্রত্তক্ষার্দিবিলক্ষণ নির্ণয় অনুমানের চরম ফল ইহা! ধুধান যায় না। 

স্থতরাং দির্ণয়পদ অবশ্যই পৃথকভাবে উল্লেখনীয়। আর বেশী কথা 

হলিবার প্রেয়োজন নাই। 

 ভিঙ্লনী 

' মির্ণয়শকের সাধারণ অর্থ নিশ্চয়। নিশ্চয় বলিতে গেলে সংশয়- 

' ভিন্ন ভ্ঞানমাত্রকেই পাওয়া যায়। এ জ্ঞান ভ্রমও হইতে পারে, এবং 

প্রমাও হইতে পারে। অবধারণ ও নিশ্চয় পর্য্যায়শব। অত্রত্য নির্ণয়টা 

জ্রমভিন্ন নিশ্চয়। কারণ সুত্রকার অর্থাবধারণশব্দের ছারা নির্ণয়ের 

উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তবাঁচী অর্থশব্দের উল্লেখছারা অসৎ বিষয়ের 

প্রতিষেধ করিয়াছেন। সাংখ্যতত্বকৌমুদীকার বাচস্পতি মিশ্রও ৫ম- 

কারিকার টীকাতে প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ে। দৃষ্টম্। এই প্রকার প্রত্যক্ষ- 

লক্ষণের ব্যাখ্যায় বিষয়শব্দের উল্লেখ করায় অসৎ বিষয়ের প্রতিষেধ 

হইল এই কথ! বলিয়াছেন। তাধিকরক্ষার টাকাকার মল্লিনাথও' নির্ণয়ের 
ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ভ্রমব্যাবর্তনের জন্য অত্রত্যনির্ণয়টী যথার্থ এই বলিয়। 

উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এই নির্ণয়শব্দটা প্রমাসামান্য অর্থে প্রযুক্ত 

হয় নাই। প্রমাবিশেষদূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে । জল্প-বিতগারূপ- 

বিচারস্থলীয় প্রমাবিশেষই তাহার অর্থ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও স্পষ্ট 

করিয়! 'ভাহাই বলিয়াছেন। স্বপক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষদূষণ এই ছুই 
প্রকার উপায়ে সংশয়ান মধ্যস্থের যথার্থনিশ্চয়ই অত্রত্য নির্য়-শব্দের. 

_ অভিখেয়। উদয়নও বিচারসাধ্য যথার্থনিশ্চয়কে নির্ণয় বলিয়। 

. উল্লেখ করিয়াছেন। এই কথা৷ বাৎস্ঠাযনও ভাবে বলিয়াছেন বটে, 

. কিন্তু এ কথার উপর তাহার নির্ভরতা নাই। কারণ) তিনি শানুজগ্য 
7২ আধীরথ . দিশ্চয়কে . এবং সংশয়ানমধ্যস্থরহিতবাদবিচারপ্থলীয় নিশ্চয়কেও 

নর্থ বলিয়া . গ্রহণ ধরিয়াছেন। [ অর্থাৎ ফলীতৃত প্রমাসামান্যাই 
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. নির্ণয় ইহাই ভাব্যকারের অভিমত. ] এই অভিপ্রায়েই “শান্তর বাদে চ 
বিমর্শবর্জৰম্* এই কথা বলিয়াছেন। * প্রমাণজন্য নিশ্চয়কেও নির্ণয় 
বলিয়। গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় বরদরাজের আছে। এইজন্য 
তাকিকরক্ষাকার বরদরাজ নির্ণয়ের লক্ষণ করিতে গিয়! স্পষ্টই 

বলিয়াছেন যে তর্কজন্য যথাযথ নিশ্চয়ও নির্ণয় এবং প্রমাণজন্য যথাধধ 
নিশ্চয়ও নির্ণয় । ক্* যদিও তর্কের সাক্ষাৎফল নিশ্চয় নহে। প্রতিবন্ধক- 

্নরাসই তর্কের সাক্ষাৎ ফল। তথাপি তর্ক প্রতিবন্ধকনিরাসঘারাই 
কধিতনিশ্চয়্ের কারণ। এই অভিপ্রায়েই বরদরাজ তর্ককে নিশ্চয়ের 
কারণ বলিয়াছেন। জয়ন্তের মতে সংশয়পূর্ববক-নিশ্চয় নির্ণয়। জয়ন্ত 
এইপ্রকার নির্ণয় বলিতে গিয়া তর্কমূলক নিশ্চয় এবং অনুমানমূলক 
নিশ্চয় সংশয়পূর্ববক বলিয়া এ ছুইপ্রকার নিশ্চয় নির্ণয় ইহা স্বীকার 
করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ-প্রমাণজন্য নিশ্চয়ের নির্ণয়তাসন্বন্ধে তাহার কোন 
মত পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি শান্ত্রজন্য নিশ্চয়েরও নির্ণয়তা সমর্থন 

কবিয়া এ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত একমত হইয়াছেন দেখ। বায়। কিন্তু 

স্বাহার সংশয়পুর্ববক-নিশ্চয়ের নির্ণয়ত্ব বিশেষসম্মত ইহা বুঝা যায়। 
কারণ, তিনি বাদস্থলেও নিশ্চয়ের সংশয়পুর্ববকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। 

উহ! ভাব্যকারের প্রতি কটাক্ষপাত বলিয়া মনে হয়। বাচস্পতি মিশ্র 

তর্কপুর্ববক নিশ্চয়কেই নির্ণয় 'বলিয়াছেন। তাহার মতে তর্কসহকৃত- 

প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্য-নিশ্চয়ও নির্ণয় । 

বাদে তু বিচাধ্যমাণে শ্যায়ঃ সংশয়চ্ছেদনেনাধ্যবসিতাববোধমধ্যবসিতা- 

ভ্যনুজ্জাত্চ বিদধৎ১ তবপরিশুদ্ধিমাদধাতীতি বীতরাগৈঃ শিষ্যসত্রক্ষ- 
চারিভিঃ সহ বাদঃ প্রযোক্তব্যঃ। জল্পবিতণ্ডে তু ছুউতাকিকোপ- 

 রচিতকপটদৃষণীড়ম্বরসন্ত্রম্তমানসরলমতিসমাশ্বাসনেন তন্ধৃদয়ন্থতত্বভ্ঞান- 
সংরক্ষণায় কচিদবসরে বীতরাগম্তাপ্যুপযুজ্যন্তে ণ' ইতি বক্ষ্যাম£। 

. 1 * দিরঘবন্মাবাত্যামর্থতবাবধারগম্। ইতি তাকিকরক্ষা, ৭৫ ফারিকা। 

১০14 +. উপ্ধুজ্যেতে ইতি সসীচীনঃ পাঠঃ রি 



৫ এ ম্যায়মঞ্জধ্যাম্ 

অন্যুলাদ 

কিন্ত বাদবিচারক্ষেত্রে প্রযুক্ত ' ন্যায়বাকাটী সংশয়নিরাসঘারা 
উপদেশকের নিশ্চিত বিষয়ে অপরের ধারণা ও সম্মতি সম্পাদন 
করিয়া বিচার্য্যবিষয়ের নির্দোষতা প্রমাণিত করাইয়া দেয়। অতএব 

রাগঘেষরহছিত হইয়া শিষ্য ৭ এবং সহাধ্যায়িগণের সহিত বাদবিচার 

করিবে। কিন্তু জল্প এবং বিতণ্ড দুষ্টতাঁকিকগণের স্বকপোলকল্লিত 
মিথ্যাভৃতদূষণের  আড়ম্বরে ভীত চকিত সরলহৃদয় সঙ্জনগণকে 
সমাশ্বাসিত করিয়া তাহাদের হৃদয়স্থিত তবজ্ঞান স্রক্ষিত করিবার জন্য 
প্রযুক্ত হয়। সময় বিশেষে মুমুক্ষুগণেরও এপ্রকার বিচার উপযোগী 

হয়-_এই কথা পরে বলিব। 

ডিগ্লননী 

বাদ্ববিচারস্থলেও অনুমানের আবশ্যকতা হয়। অনুমান আবশ্যক 

হইলেই ্যায়বাক্য প্রযোজ্য হয়। ন্যায়বাক্য প্রযোজ্য হইলেও বাদ- 
বিচারে কেবল বাগ্যুদ্ধই সার নহে। তত্বনির্ণয়ের জন্যই এই বাদবিচার 

প্রবৃত্ত হয়। উক্ত বাদবিচারে বিচার্যবিষয়সন্বন্ধীয় উপদেশকের 
স্যায়বাক্যটা এরূপ নির্দোষ হয়, যাহা শুনিলে শিক্ষার্থিগণের বিচার্য্যবিষয়- 
সম্বন্ধীয় সংশয় দূরীভূত হয়। এবং উপদেশকের নির্ণীত বিষয় বুদ্ধিগম্য 
হয়, ও তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি থাকে না। উক্ত বাদবিচারে 

২টা পক্ষ হয়। ১ম পক্ষ শান্ত্রজ্ঞ রাগঘ্বেষবরহিত সানা ২য় পক্ষ 
ছাত্র কিংবা! শিক্ষার্থী সহাধ্যায়িগণ। 

অবসরবিশেষে উপদেশক গ্রতিবাদীর. প্রযুক্ত হেতু দূষিত ইহা! 
বুঝাইবার জন্য এ হেতুর উপর দোষ দেখাইয়া! থাকেন। এ দোষগুলির 
নাম হেত্বাভাস। এই বিচারে কোন প্রকার কর্কশত। বা দস্তের পরিচয় 
থাকে না। এই ক্ষেত্রে পক্ষত্বয়ের মধ্যে কেহ উপদেশ্য কেহ বা উপদেশক 

হইয়া থাকে। এবং উপদেশক বিচারকের আসনে বসিবার সম্পূর্ণ 
উপযুক্ক। 
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হেত্বাভাসাঃ জম্যগ্ন্তায়প্রবিবেকোপকারঘারেণ তছপযোগিনঃ, হেত্বাভাস- 
স্বরূপাবধারণে হি তি 'তদৃবিলক্ষণতয়া হেতবঃ স্ুখমবগম্যন্তে, নম্বত্র 

বিপর্য্যয়ে! দৃশ্যতে, হেত্ববগমে সতি তদিতরহেত্বাভাসব্যবস্থাপনা । সত্য- 
মেবম্। তথাপি প্রযোক্ত,্চ দ্বয়মপি জ্ঞেয়ং হেতবঃ প্রযুজ্যন্তে হেত্বাভাসা- 
শ্চ পরিহ্রিয়ন্তে ইতি। যচ্চ নিগ্রহস্থানুপরিগণিতা অপি হেত্বাভাসাঃ 
পুনরুপদিশ্যন্তে তদ্বাদে চোদনীয়া ভবিষ্যন্তীত্যাশয়েন। ছলজাতি- 
নিগ্রহস্থানানি জল্লবিতণ্ডোপকরণানি, * তেষামবধৃতস্বরূপাণাং স্ববাক্যে 

পরিবর্জনং কচিদবসরে প্রয়োগঃ, পরপ্রযুক্তানাঞ্চ প্রতিসমাঁধানমিত্যাদি 
শক্যক্রিয়ম্। অতন্তান্যপি জল্পবিতগাঙ্গত্বাজ্জ্ঞাতব্যানীতি পুথগুপদিশ্যান্ডে। 

অন্যুলাদে 

হেত্বাভাসগুলি বাদীর কথিত ন্যাঁয়বাক্যের সমীচীনতাবোধরূপ 
উপকারের দ্বারা তথাকথিত ন্যায়বাক্যের উপযোগী হইয়া থাকে । [ অর্থাৎ 

পরকীয় হেতুর উপর হেত্বাভাস অবধারিত হুইলে বাদীর হেতু সবল বলিয়! 
প্রমাণিত হওয়ায় তৎুসাধ্য অনুমান যথার্থ বলিয়া অবধারিত হয়। এবং 

সেই সকল উত্তর-কাধ্যগুলি হয় বলিয়া বাদীর পক্ষে ন্যায়বাক্যটাও যেন 

মুত্তিমান্ শান্ত্র হইয়া উঠে।. স্থৃতরাং এই সকল উপকার পাওয়া যায় 
বলিয়া হেত্বাভাসের উদ্ভাবন কর্তব্য।] ঢু হেতু নির্ধীরিত হইলে 
প্রকৃতহেতু তদ্বিলক্ষণ ইহা অনায়াসে বুঝা যায়। [ অর্থাৎ পরকীয় 
হেতুকে দুষ্ট বলিয়া! বুঝিলে প্রকৃত হেতু তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ 
নির্দোষ ইহা। অনাফাঁসে বুঝা যায় । ] 

আচ্ছ। ভাল কথা” এখন জিজ্ঞান্যু এই যে, হেতুর স্বরূপাবধারণবিষয়ে 

অন্যথাভাব দেখা যাঁয়। কারণ, প্রকৃতহেতুর স্বরূপ গৃহীত হইবার পর 
হুষটহেতু বুদ্ধিগম্য হয়। [অর্থাৎ যদি সর্বত্র কথিতনিয়ম অনুসারে 
নিজ হেতু নির্দোষ বলিয়া পরে প্রতিপন্ন হইত, তবে এ কথা বলিতে 
পারিতে। কিন্তু সর্বত্র এ কথ বল! চলে না। কারণ, বহুস্থানে প্রকৃত 

হেতুর স্বরূপটা অগ্রে বুঝিয়াও পরের হেতৃকে ছুট বলিয়া বুঝ! যায়।] 



:. স্থ্যা ঠিক কথ বটে। . কিন্তু তাহ! হইলেও হেতুপ্রয়োগ করিবার জন্য 

মখ্যভাবে ২টা নিয়ম জানিতে হইবে। প্রথমটা হেতুপ্রয়োগকৌশল, 

দ্বিতীয়টা হেত্বাভাসপরিহার। ইহাই হুইল নিয়ম। [ অর্থাৎ হেত্বাভাস 

পরিহার করিতে হইলে ঢুষ্টহেতুর পরিচয় অগ্রে কর্তব্য। অতএব 

হেত্বাভাসনিশ্চয় অগ্রে না হইলে স্বকীয়হেতৃকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করা 

স্বুকঠিন। ] | 
আরও একটী কথা এই ষে হেত্বাভাসগুলি নিগ্রহস্থানস্থলাভিষিক্ত 

হইলেও বাঁদবিচারে হেত্বাভাসগুলি প্রধানভাবে উল্লিখিত হইবে এই 

অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে পৃথকৃভাবে উপদেশ করা হইয়াছে। ছল, জাতি, 

' এবং নিগ্রহস্থানগুলি জল্প এবং বিতগ্ার উপকরণীভূত। [ অর্থাৎ জল্প 

এবং বিতগাঁর ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে ।] তাহাদের 

স্বরূপটা অগ্রে বুবিয়া পরে নিজ বাক্যের উপর যাহাতে প্রতিবাদী ছলাদি 

প্রদর্পন করিতে না পারে, তাহীরও চেষ্টা করিবে। 

ক্ষেত্রবিশেষে তাহাদেরও প্রয়োগ করিতে হয়, সর্বত্র প্রয়োগ সম্ভব- 

পর নহে। এবং প্রতিবাদী ছলাদি দেখাইলে তাহার প্রতিকারও 

করিতে পারিবে। [ অর্থাৎ ছলাদির স্বরূপ অগ্রে না বুঝিলে পূর্বোক্ত 

কাধ্যগুলি অসম্ভব ।] অতএব জল্প এবং বিতগার অঙ্গ বলিয়া! তাহা 

দিগকেও জানা উচিত। এই কারণে তাহারাও পৃথক্ভাবে উপদিষ্ট 

হইতেছে। 

টিঙ্গনা ৃ 

যে কোন উপায়ে প্রতিবাদীকে* পরাস্ত করিবার স্থযোগসাধনের 
জন্য ন্যায়দর্শনকার ছলাদিকে পৃথক্ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু 

উচ্ছান্দের ব্যবহার ধিনি করিবেন, তিনি বিচারকার্য্যে সামর্্যহীন বলিয়া 

শ্তিগন্ধ হইবেন। ইহাই ্যায়দর্শনকারের অভিপ্রায়। ছল, জাতি, 

এঞবং নিগ্রহস্থান বিচারসামান্তে অপেক্ষিত হয় না, কিন্ত বিচারবিশেষে 

 অপেক্ষিত, হয়। ..যাদ, জী, এবং বিতখা প্রত্যেকটা বিচারবিশেষ। 
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ছৈ হৈ করিয়। কতকগুলি চিতকার করিলেই, সেই চিৎকারগুলি বিচার 
ধলিয়। গণনীয় হইবে না। বাদী এবং প্রতিবাদীর নিয়ম অনুসারে বিচাধ্য 

বিষয় লইয়া উক্তি এবং প্রত্যুক্তিরূপ যে বাঁক্যাবলী রচিত হয়, তাহাকে 

কথ! বলে, এ কথাই বিচার। তাহা ত্রিবিধ-_-বাদ, জল্প এবং বিতগু]1 

ইহার মধ্যে বাঁদবিচারটা অতি সাত্বিকংবিচার। উহাতে জিগীষা বা 
অভিমানের গন্ধও নাঁই। তবনির্ণয়মাত্র উহার উদ্দেশ্য । জল্প এবং 

বিতগুার হ্যায় বাদবিচারে জিগীষার প্রেরণার ছল ও জাতির সংঅৰ 
এবং সর্বববিধ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাই। বাদবিচারী কখনও প্রতারণা" 

সমর্থশ্য বিগ্ঠয়। কিং প্রয়োজনম্। এইরূপ তিরস্কারের দ্বারা কলস্কিত 
হন না। | : 

যে বিচারে প্রমাণ এবং তর্কের দ্বারা স্বপক্ষস্থাপন ও বিরুদ্ধপক্ষ- 

খগুন হইয়। থাকে, এবং যাহ! সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চাবয়ব-_ 

যুক্ত এবং স্বপক্ষ ও বিরুদ্ধপক্ষ এই ছুইটীমীত্র বিচারধ্যবিষয় লইয়! প্রবৃত্ত, 
তাহাকে বাদ বলে। ইহার প্রকৃত মন্্ীর্থ এই যে, বাদী এবং প্রতিবাদীর 

যথারীতি যে বিচার জিগীষার উদ্দেশ্যে হয় না, কেবলমাত্র তত্বনির্ণয়ের 

উদ্দেশ্েই হইয়া থাকে, সেই বিচারকে বাদ বলে। ভাঘ্যকারাদির 

মতে বাদ-বিচারস্থলীয় নির্ণয় অপেক্ষ। জল্লাদি-বিচারস্থলীয় নির্ণয়ের পার্থক্য 
আছে। কারণ-_-জল্লাদিস্থলীয় নির্ণয় মধ্যস্থের বাদ-প্রতিবাদ-শ্রাবণ-জন্থ- 

সংশয়পূর্ববক হয়। সুতরাং উহ! পারিভাষিক নির্ণয়-লক্ষণের % লক্ষ্য 
হইয়া থাকে । কিন্ত বাদস্থলীয় নির্ণয়টা তাদৃশ নহে । কারণ, জিগীষা-প্রবৃত্ব- 
বিচারে মধ্যস্থের অপেক্ষা থাকে, কিন্তু বাদ-বিচারটা জিগীষাপ্রবৃত্ত নহে। 
অতএব সেই বিচারে মধ্যস্থের অপেক্ষা নাই । অতএব এই বিচারে সংশয়- 

পূর্বক নির্ণয়ের সম্তাবন! নাই। সুতরাং বাদবিচারম্থলীয় নির্ণয়কে জল্লাদি- 
স্থলীয় নির্ণয় অপেক্ষা বিলক্ষণ নির্ণয় বলিতে হইবে। ইহা! অনেকেরই 
মত এবং উক্ত বিচারে বিচারকপক্ষতয়কেও সন্দিগ্ধ বল! চলে না। 

কারণ, উহার! প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিচাধ্যব্ষিয়ে নিশ্চিতমতি হইয়! 

.ক যিমু্ত পন্ষ-পরতিগক্ষত্ামর্াবধারণ নি 
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বিচারে প্রবৃত্ত । সন্দিগ্ধমতির উক্ত বিচারে অধিকারই নাই। কিন্তু 

জয়ন্ত ভটু বাঁদ-বিচারস্থলীয় নির্ণয়কেও সংশয়পূর্ববক বলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, বাদ-বিচারের প্রথম অবস্থায় বিচারকঘয় নিজ নিজ বিচার্্য 

বিষয়ে স্থিরধী থাকিলেও পরস্পর পরস্পরের নিকট অপ্রতারক বলিয়া 

বিবেচিত থাকায় বিচারের মধ্যুসময়ে উক্তি-পরত্যুক্তিূপ ঘাঁত-প্রাতিঘাতের 

প্রভাবে নিজনিজপক্ষে সন্দিপ্ধ হইয়া পড়েন। তাহার পর কোন একটা 

পক্ষ হেত্বাভাস বা নিগ্রহস্থানবিশেষের উদ্ভাবনদ্বারা অসঙ্গত বলিয়া! 

প্রমাণিত হইলে অবশিষ্ট পক্ষের নির্ণয় হইয়া থাকে । সেইজন্য জয়ন্ত 

বলিয়াছেন যে, 

যচ্ভপ্যনিশ্চিতমতিঃ কুরুতে ন বাদং 

শ্রুত্বা৷ তথাপি পরকীয়-নয়প্রবেশম্। 

অন্তর্মতদ্বযবলাবল-চিন্তনেন 

সংশয্য নির্ণয়তি নূনমসৌ ম্বপক্ষম্॥% 

বাদ-বিচারে মধ্যস্থ অপেক্ষিত না হুইলেও ঘটনাচক্রে যদি কোন 

শীন্জ্ঞ ব্যক্তি বাদ-বিচারসময়ে উপস্থিত হন, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে 

তাহাকে মধ্যস্থ মানিতে বিচারকঘ্য়ের মধ্যে কাহারও আপত্তি থাকে 

না। অভীষ্ট-তত্বনির্ণয়ের স্থযোগত্যাগ-তীহাদবের অভিমত নহে। কারণ, 

তীহীরা জয়-পরাঁজয়ের পক্ষপাতী নহেন, তীহার!৷ একমাত্র তত্বনির্ণয়ের 

পক্ষপাতী । 

কেবলমাত্র শীল্রজন্য-নির্ণয়ের পূর্বেব সংশয় থাকে *না, সুতরাং শান্র- 

জন্য-নির্ণয় সংশয়পূর্ববক নহে। যাঁগাদিজশ্যফলের , নির্ণয় শাস্ত্র হইতে 

হইয়। থাকে, শান্তশ্রবণের পূর্বেব তথাকথিত ফলের প্রতি সন্দিগ্ধ থাকিয়! 

. শাল্গশ্রণের পর উক্ত সন্দেহভগ্রন কেহ করেন না। এই জন্যই 

ভাস্যকার শীস্তরজন্য নির্ণয়কে সংশয়পূর্ববক বলেন নাই। পক্ষ-প্রতিপক্ষ- 

পরিগ্রহ এই অংশটা বাদের লক্ষণ । অপর ৩টী অংশ এ লক্ষণের বিশেষণ, 

বাদ-লক্ষণীভূত পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহশব্দের অর্থ। এখানকার পক্ষ- 

্ প্রতিপক্ষ শব্দের অর্থ বাদী এবং প্রতিবাদী নহে। কিন্ত পরস্পরবিরুদ্ধ 
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বিচার্য্য ধর্ম্ঘয়। যথা--কেহ বলিলেন শব্ধ নিত্য, আর কেহ বালিলেন 

শব্ধ অনিত্য। উক্ত নিত্যত্ব আর'অনিত্যত্বই বিরুদ্ধ ধর্শঘ্য়। এঁ নিত্যত্ব 
বা অনিত্যত্বের নিশ্চয়ের জন্য এ বিচার প্রবৃত্ত । এক কথায় বলিতে গেলে 
বলিতে হইবে যে বিপ্রতিপত্তিকোটিঘ্য়ই পক্ষ এবং প্রতিপক্ষশবের 
অর্থ। তাহার সাধনের উদ্দেশ্টে উক্তি-গ্রন্্যক্তিরূপ বাক্যাবলীর সৃষ্টি 
যে বিচারে আছে, তাহা বাদ। ন্যায়সূত্রবিবরণকার অন্য প্রকার ২টী 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১ম ধ্যাখ্যা অনুসারে পক্ষ-প্রতিপক্ষ- 
শব্দের বাদী এবং প্রতিবাদী অর্থ। প্রথম ব্যাখ্যা __পপক্ষম্ প্রাতিপক্গন্থয 
চ পরিগ্রহো বিরোধিকোট্যুপন্তাসো নির্য়ানুকুলবচনে ব৷ যত্র বাদি 
প্রতিবাদিবাক্যজাতে স বাদ ইত্যন্বয়ঃ, অর্থাৎ বাদী এবং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ- 

কোটিঘ্ধয়ের উপন্যাস ব৷ স্বস্বপক্ষের নির্ণয়জনক বাক্য যে বাদী এবং 
প্রতিবাদীর বাক্যাবলীতে আছে, তাদৃশ বাক্যাবলী বাদ। ২য় ব্যাখ্যা-_ 
"অথবা পক্ষায় তত্বনির্ণয়ায় প্রতিপক্ষয়োমিথো বিরুদ্ধকোট্যোঃ পরিগ্রহঃ 
সাধনযোগ্যোক্তি-প্রত্যুক্তিরূপবাক্যজাতং বাদঃ অর্থাৎ তত্বনিশ্চয়ের জন্য 

বিরোধিব্যক্তিদ্বয়ের পরস্পরবিরদ্ধ কোটিদ্বয়ের সাধনানুকূল-উক্তি 
প্রত্যুক্তিরূপ বাক্যসমূহ বাদ। বাদবিচারে আরও অনেক প্রকার 
বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বগুলি দেখাইবার জন্য বাদলক্ষণে ৩টী 
বিশেষণ প্রযুক্ত হুইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম বিশেষণ-_প্রমাণ- 
তর্কসাধনোপালস্ত । ইহার অর্থ প্রমাণ বলিয়া পরিজ্ঞাত প্রমাণের 
দ্বারা এবং তর্ক বলিয়া পরিভ্ঞাত তর্কের দ্বারা বাদী এবং প্রতিবাদীর 

স্বপক্ষস্থাপন এবং বিরুদ্ধপক্ষ-খগ্ডন যাহাতে আছে, সেইরূপ উক্ভি 
এবং প্রত্যুক্তিকে বাঁদ ,বলে। বাদী স্বপক্ষ শ্থাপন করিবেন, এবং 
প্রতিবাদীর পক্ষ খগুন করিবেন, এবও প্রতিবাদী স্বপক্ষ স্থাপন করিবেন 

ও বাদীর পক্ষ খগুন করিবেন। বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে প্রত্যেকের 

পক্ষকে নিজ নিজ সমীপে স্বপক্ষ বল! যাইতে পারে, এবং একের পক্ষ 
হইতে অপরের পক্ষকে বিরুদ্ধ পক্ষও বল৷ যাইতে পারিবে। 

বাঁদী এবং প্রতিবাদী প্রত্যেকেই নিজ নিজ পক্ষকে সংস্থাপিত করিবার 
ও প্রতিবাদীর পক্ষকে খণ্ডন করিবার জন্য যে' যে প্রমাণ এবং তর্কের 
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উপন্তাস করিবেন, উভয়ের পক্ষে তাহ প্রমীণ এবং সহতর্ক হইতে 

পাঁরে না। উহার মধ্যে একটা প্রমাণ, আপরটা প্রমাণাভাস, এবং একটা 

তর্ক ও অপরটী তর্বাভাস। ছুইটাই প্রমাঁশ এবং সত্তর্ক হইলে উভয় পক্ষই 

সুসিদ্ধ হুইয়! যাইত। কিন্তু তথাপি বাদ-বিচারস্থলে বাদী এবং প্রাতিবাদীর 

মধ্যে কেহই প্রতারক নহে রূলিয়া অপ্রমাণকে অপ্রমা বলিয়। জানিয়াও 

এ্রবংং তর্বাভাদকে 'তর্কাভাস বলিয়া জানিয়াও বিচারের অনুরোধে 

অপ্রমাঁণকে ইচ্ছাপূর্ববক প্রমাণের রূপে সজ্জিত করিয়! এবং তর্কাভাসকেও 

ইচ্ছাপুর্ববক তর্কের আকারে আকারিত করিয়া তাহাদের সাহাষ্য লইয়া 

“বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়৷ জানিয়াও 

প্রমাণ বলিয়। যে জ্ঞান এবং তর্কীভাসকে তর্কাভাস বলিয়া জানিয়াও তর্ক 

বলিয়। যে জ্ঞান, তাহা আহাধ্য জ্ঞান। বাদবিচা
রে আহাধ্যজ্ঞান 

পরিত্যক্ত হইয়৷ থাকে, কিন্ত জল্প এবং বিতণ্াস্থলে আহার্ধযজ্ঞানের 

ব্যবহার আছে। সে স্থলে অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়া বুঝিলেও প্রমাণ 

বলিয়। এবং তর্বাভাসকে তর্কাভাস বলিয়া বুঝিলেও তর্ক বলিয়৷ মিথ্য। 

ব্যবহার করিয়া থাকে । এ জল্প ও বিতগু। বাগ্যুদ্ধবিশেষ। যুদ্ধে কপট- 

ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় না। সেই জন্য বাগ্যুদ্ধস্থানীয় এ জল্প ও বিতগা- 

ক্ষেত্রে প্রমাঁণাভাস এবং তর্বাভাসরূপ কুটনীতিকে আশ্রয় করিবার বাধ! 

_নাঁই। বাঁদ-বিচার বাগ্যুদ্ধ নহে, উহা! একটা শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতি- 

বিশেষ । কপটাচার উহার অস্তরায়। পরবর্তী জল্পসূত্রে নিগ্রহম্থানের 

দ্বারা সাধন এবং উপালস্তের কথা থাকায় বাদে কোন প্রকার নিগ্রহস্থান 

উদ্ভাব্য নহে__এইপ্রকার আশঙ্কা কাহারও হইতে পারে বলিয়া সূত্রকার 

সিদ্ধাস্তাবিরুদ্ধ এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই ২টা বিশেধণ বাদ-সূত্রে দিয়াছেন। 

সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথ! বলাম্ক অপসিদ্ধান্তনামক নিগ্রহস্থানবিশেষ ও 

' অর্বববিধ হেত্বাভীস বাদ-বিচারে উদ্ভাব্য ইহার নিয়ম করিয়াছেন। 

[র্থাৎ বাদ-বিচারে সর্বববিধ নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য নহে ইহার ব্যবস্থা 

করিয়াছেন ] এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ এই বিশেষণের দ্বার বাদবিচারে 

“ স্থুননামক এবং অধিকনামক নিগরহস্থান উদ্ভাব্য ইহারও সূচনা সুত্রকার 

: সবরিয়াঁছেন, ভাস্যকারের“এইরপ সার্থকত৷ অভিপ্রেত। 

টি 
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-. প্রতিজ্ঞাদিশ্পঞ্চাবয়বের রোন: একটী অবয়ব না থাকিলে ন্যুননামক 
নিগ্রহস্থান হয় এবং হেতুবাক্য ও উদ্াহরণবাক্য প্রভৃতি একের' অধিক 
হইলে অধিকনামক নিগ্রহস্থান হয়। ৫ম আহিকে ২য় অধ্যায়ে ১২১৩ 
সূত্রে ইহ! বিবৃত আছে । [ অর্থাৎ ন্যুননামক নিগ্রহস্থান ঘটিলে সামগ্রী- 
সাধ্য কার্য সামগ্রীর একদেশ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে না৷ বলিয়! নৃাম- 
ব্যবহারী [ আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না বলিয়া বিচারক্ষেত্রে 
নিগৃহীত হয়। এবং অধিকনামক নিগ্রহস্থটন ঘটিলে একের দ্বারা কার্য্য 
সাধিত হয় বলিয়! তাদৃশ অপর হেতুর বা তাদৃশ অপর দৃষ্টান্তের কার্য 
ন! থাকায় অধিক-প্রয়োগকারী বিচারক্ষেত্রে পরাস্ত হুইয়া থাকে ।] কিন্ত 

যদি প্রতিবাদী বা বিচার-সভার সভ্যগণ এই দাধ্যে কতগুলি হেতু হুইতে 
পারে, বা কতগুলি দৃষীস্ত হইতে পারে এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা 
হইলে একাধিকহেতুপ্রয়োগকারী ব একাধিকদৃষটীন্তপ্রয়োগকারী নিগৃহীত 
হয় না ইহাঁও বুঝিবে। নিগ্রহস্থানের পরিচয়-_ 

বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলে। [ অর্থাৎ বাদী 

এবং প্রতিবাদীর অন্তরের 'পরাজয়প্রাপ্তির-হেতুভৃত অজ্ঞতামূলক 
ব্যবহার ব! ভ্রান্ততাঁসূচক ব্যবহার কিংবা প্রতিভাহীনভামূলক ব্যবহার 
অর্থাৎ প্রতিবাদিস্থাপিত-বিরুদ্ধপক্ষের-খগুনে ব৷ প্রতিবাদীর প্রতিবাদ হইতে 
স্বপক্ষরক্ষণে অসামর্থ্যসুচক ব্যবহারবিশেষকে নিগ্রহস্থান বলে। ] 

প্রতিভ্াহানি প্রভৃতি দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান। 
হেত্বাভাস ইহারই অন্যতম । 

. গুরু যদি বলেন আত্ম নিত্য-_যে হেতু আত্মা নিষ্রিয়। যাহার! 

নিঙ্জিয়, তাহারা নিতয-_বথা, গগনাদি। ইহা! শুনিয়। শিক্ষার্থী শিষ্য রলিতে 
পারেন যে, নিক্ক্িয়মাত্র নিত্য এরূপ নেয়ম নাই। নিক্রিয়মাত্রকে নিত্য 
বলিলে সিদ্ধান্তর্যাঘাত হয় কারণ রূপাদি নিষ্ছিয়, কিন্তু তাহার! নিত্য 
নহে। অপসিদ্ধান্তনামক নিগ্রহস্থান স্বীকার করিয়! বিচার করিলে তত্বনি্ণয় 

হইবে না। এবং শিষ্য ব্যভিচারেরও উদ্ভাবন করিতে পারিবেন, কারণ 
নিত্যত্বশূন্ত রূপাদিতে নিক্ষিয়ত্বরূপ হেতু আছে। এই কাঁরণে ভাম্তকার বাদ- 
বিচারস্থলে সমগ্রহ্ত্বাভাসরূণ নিগ্রহন্থানের এধং তদতিরিক্ত অপসিদ্ধান্ত" 
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প্রভৃতি .কতিপয় নিয়মিত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের নিয়ম দেখহিয়াছেন। 
ভাস্তকারের সহিত. উদ্দ্যোতকরের সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন 

এই ছুইটী বিশেষণের উদ্দেশ্য লইয়া মতভেদ দেখ! যায়। উদ্দ্যোতকর 
বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তাবিরদ্ধ এই বিশেষণের দ্বারা অপসিদ্ধান্ত- 
নামক নিগ্রহস্থান বাদবিচুরে উদ্ভাব্য ইহাই মাত্র সূচিত হইয়াছে । 
এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই বিশেষণের দ্বার! অবয়বাভাস প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, 
এবং অবয়বাভাসের প্রয়োগ «থাকিলে হেত্বাভাসের প্রয়োগ অবশ্যস্তাবী । 

স্থতরাঁং তাহার সূচনা করিবার জন্য “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' এই বিশেষণের 
উপযোগিতা অনুচিত। সুত্রকারেরও ইহাই অভিপ্রেত। তবে সিদ্ধাস্তা- 
বিরুদ্ধ এই বিশেষণের সার্থকতা কি? এতদুত্তরে উদ্দযোতকর বলিয়াছেন 

যেঞ্ অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান বাদবিচারে উদ্ভাব্য ইহার সূচনার 
জন্যই এই বিশেষণের সার্থকতা । 

পরবর্তী ব্যাখ্যাকর্তগণ এই ব্যাখ্যাকেই সমীচীন বলিয়া মনে 
করিয়াছেন। 

কেহ কেহ কথিত বিশেষণগুলির সার্থকতা অন্য প্রকারে উপপন্ন 

করেন। তীহাঁদের মতে ১ম বিশেষণের দ্বারা বাঁদবিচারে হেত্বাভাস এবং 

তর্বাভাস উদ্্ভাব্য ইহা সূচিত হইল। ২য় বিশেষণের দ্বারা অপসিদ্ধান্ত- 
নামক নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য ইহা সূচিত হইল। ৩য় বিশেষণের পঞ্চ 
এই অংশঘ্বারা ন্যুন এবং অধিকনামক নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য ইহা! সূচিত 
হইল। এবং অবয়ব এই অংশঘ্বারা৷ অবয়বাঁভাস দৃষীন্তাসিদ্ধি প্রভৃতি 
উদ্ভাব্য ইহা সূচিত হইল । 

কাহারও মতে ১ম বিশেষণের বারা প্রমাণাভাঁস উদ্ভাব্য ইহা সুচিভ 
হইয়াছে। যাঁহাই উদ্ভাব্য হোক্ক বাদবিচারে' বাদী এবং প্রতিবাদীর 
মধ্যে কেহই এ দোষ জানিয়াও প্রচ্ছন্ন রাখিয়। রণকগুতির প্রভাবে 

* সিদ্ধাত্তমত্যুপেত্যামিয়মাৎ কখ/প্রসঙ্গোইপদিদ্ধাত্তঃ ॥ ৪ অঃ ২ আঃ ২৩ হুঃ। 

্যাথ্যা-_'সি্ধাতত কফিদেবমগ্যুপেতা প্রতিজ্ঞার 'অনিযমাৎ, িতিলানিন্রর “কথা- 
পণ: সাখনহূষপয়োরভিধামম্ অপর্সিধান্ো মাম দিথরহস্থানং ভবতি। | 
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বিচারযুদ্ধে প্রবৃত্ত নহে। বাস্তবিকপক্ষে বাদবিচারটী বীতরাঁগকথা 
বলিয়া তাহার উদ্দেশ্য" একমাত্র তত্বনির্ণয়। স্ৃতরাং পুরুষদ্দোষবিশেষ 

অজ্ঞাতার্থাদির ন্যায় ন্যুন এবং অধিকর্মীমক নিগ্রহস্থানও বাঁদ- 
বিচারে উদ্ভাবনীয় নহে। এইজন্য ভাষ্যকার পঞ্চাবয়বোপপন্নত্বকে বাঁদ- 
লক্ষণের বিশেষণরূপে সমর্থন করেন নচুই। এই ৰথা পরে বলিব। 

যদি হেত্স্তরঘারা স্থপক্ষ জমর্থন করিতে পারা” নাঁ যাঁয় তাহা হইলে 

হেত্বাভাসাদির উদ্ভাবন করিলে আরব বিচার নিবৃত্ত হুইয়া যাঁইবে। 
এ বিচারটা কোন প্রকার জেদমূলক নহে। বহুস্থানে পঞ্চাবয়ব-যোগে 
সাধনাদি হয় বলিয়া সৃত্রকার পঞ্চাবয়বোপপন্নত্বকে বাদলক্ষণের বিশেষণ- 
রূপে ব্যবহার করিয়াছেন ইহা! বুত্তিকার বিশ্বনাথের কথা৷ 

ভগবানের বিভূতিবিশেষ বাদবিচারে দোষ-সঙ্গোপন প্রভৃতি পাপ- 
কার্ষ্যের কৌনই প্রশ্রয় নাই। [ বাদবিচারের অধিকারীর মাধুধ্যময় সরল- 

ব্যবহারে তাহাদের কৌটিল্য অস্তমিত। গুরুশিষ্যাদির উক্ত ব্যবহাঁরটা 
আদর্শ ব্যবহার বলিয়া পরিগণনীয়। আমার মনে হয় যে সত্যময় আস্ভন্ত 

ব্যবহারের পক্ষে ইহা! একটা! নিদর্শন । ইহাও সত্যময় সত্যযুগ হইতে 
অবিচ্ছিন্নভাবে আগত |] 

ভাষ্যকার বাৎ্শ্যায়ন উক্ত বিশেষণগুলির সার্ঘকতা-প্রদর্শনপ্রসঙ্গে 
একটী বিরুদ্ধ চিন্তার খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে আশঙ্কা করিয়াছেন 
যে অবয়বগুলি প্রমীণমূলক বলিয়া প্রমাণসদৃশ ৷ স্ৃতরাং অবয়বে 

প্রমাণের অন্তর্ভাব রহিয়াছে, এবং যদিও অবয়বের মধ্যে তর্কের গণন। 

নাই তথাপি তর্কবলদৃপ্ত হেতুর সাধকতা থাকায় এ হেতুবৌধক 
বাক্য অবয়বের প্অন্তর্গত বলিয়া তর্কেরও অবয়বে অন্তর্ভাব আঁছে। 
অতএব পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই বিগ্লেষণের দ্বারাই প্রমাণ ও তর্কের 
সংগ্রহ হইতে পারে, স্থতরাঁং এই বিশেষণের দ্বারাই প্রমাণাভাস ও 

তর্বাভাদ বাদবিচারে উদ্ভাব্য ইহা সুচিত হইতে পারে। স্ততরাং 
ইহার সূচনার জন্য ১ম বিশ্রেষণের আবশ্যকতা কি? এইরূপ আশঙ্কা 
করিয়। ভাস্কার সমাধান করিয়াছেন যে সাধন এবং উপালম্ত উভয়ের 

যোগ ব্যতীত বাদবিচার হইবে না। হেতুর* দ্বার কেবলমাত্র সংস্থাপনে 
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তা বই কি পিনিপির্িগারা রসের বাঁদ-. 

বিচারে স্বন্বপঙ্গের সংস্থাপন এবং পরপক্ষের ধন থাকিবে, ইহার 
সূচনা! করিবার জন্য ১ম বিশেষণ প্রযুক্ত হুইয়াছে। ভান্তকার আরও 
একটা তৃম়োদর্শনের কথা বলিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, প্রতিজ্ঞাদি- 
পধ্বযবাত্মক ন্যায় প্রয়োগ না “করিলেও কেবলমাত্র প্রমাণ এবং তর্কের 
সাহায্যে স্বন্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষ-প্রতিষেধ হইতে পারে। কিন্ত 
পথ্াবয়বযুক্ত বাঁদ প্রথম কল্প। পঞ্চাবয়বশূন্ প্রমাণতর্ক-সাধনোপালস্ত বাদ 

দ্বিতীয় কল্প। পঞ্শবয়বশূন্য হইয়াও বাঁদ হইতে পারে ইহার সুচনার্থ ১ম 
বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে । তবে অবয়বসম্থন্ধশূন্ত হইয়া কোন্ প্রমাণ 
জ্ঞীতব্যবিষয়ের সাধন করিতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইবে৷ 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণও এ কার্যে সমর্থ। তর্ক প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেরও 
সাহাষ্যকারী এই থা পুর্ববে (নির্ণয়ের বিবরণে ) বলিয়াছি। তবে 
ভাম্যকার পুর্বে তর্ককে প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়৷ কোঁথায়ও 
ন্প্টভাঁবে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অত্রত্য সমাধানের কৌশলে বুঝা 
ফাঁইতেছে, যে তর্ক প্রত্যক্ষািপ্রমাণের সাহায্যকারী, ইহা! ভাব্যকারেরও 
সন্মত। ভাম্তকারের এই সমাধানের সহিত তাফিক-রক্ষাকারের মতের 
প্রক্য দেখা ষায়। তাকিক-রক্ষাকার বরদরাজ & বলিয়াছেন, বীতরাগ 
বাদী এবং প্রতিবাদীর প্রমাণ এবং তর্কের দ্বার! স্বপক্ষসাধন ও পর. 

পক্ষদূষণযুক্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ ব্চারবাক্যাবলী বাঁদ-কথা। উহার ফল 
তত্ব-নির্ণয়। 

তিনি উক্ত বাদ-কথার “সিদ্ধান্তাবিরুদ্বা' ও “পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই 
ছুইটাকে বিশেষণরূণে ব্যবহার করেন নাই। তাকিক-রক্ষার টাকাকার, 

_ মল্লিনাথের মতে উক্ত তত্বনির্ণয় তিন প্রকার- অজ্জাতজ্ঞাপন, জ্ঞাভার্থের 
দু়তা-সম্পাদন ও সংশয়নিরাস। রাগবেষবজ্জিত হইয়া গুরু-শিষ্য যখন 

: ন্বাঙ্গী এবং প্রতিবাদী হইয়া রাদবিচারে নিযুক্ত হন, তখন অজ্ঞাতজ্ঞাপন 

্ তন প্রহাপতরকাত্যাং লাংনাঙ্গেগদংঘূতা। ূ 

. বীতরীগকধা। খা ভখফল: তনিঃ। ইতি তার্বিক-রঙ্গা ৭ণ"কারিক|। 
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(হয়। অন্রক্ষচারিঘয় যখন বাদবিচারে নিযুক্ত হন তখন পরস্পরের জ্ঞাত 
বিষয়টা অর্থাৎ গুরুমুখ হইতে শিক্ষিত বিষয়টি দৃট়ীকৃত হয়। যখন কোন 
শিষট শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত শিক্ষিত মোক্ষার্থীর বাদ-বিচার প্রবৃত্ত 
হয়, তখন পরস্পরের কোন বিষয়ে সংশয় দুরীভূত হয়। , 

স্বতরাং তার্কিক-রক্ষার টীকাকার মল্লিনাথের মতে কেবলমাত্র গুরুশিত্য 

ঘে বাদবিচারে অধিকারী, তাহা নহে। তর্থাকথিত ব্যন্তিগণও বাদ- 

বিচারে অধিকারী হুইতৈ পাঁরেন। *ইহারও মতে বাদবিচার-সময়ে 

নিগ্রহস্থানবিশেষাদি উদ্ভাবনীয়। তাহা পৃথকভাবে বলিয়াছেন। 

বিশেষণের বলে উহ? লব্ধ হইতেছে না। তবে সুত্রকার ও ভাষ্যকারের ঘতে 

বাঁদবিচারে অপসিদ্ধান্ত, ন্যুন, অধিক এবং সমগ্র হেত্বাভাসরূপ নিগ্রহ- 

স্থানবিশেষ উদ্ভাব্য। কিন্তু তার্কিক-রক্ষাকারের মতে ন্যুন (১), 

অধিক (২), অপসিদ্ধান্ত (৩), অননুভাষণ (৪), পুনরুক্ত ৫৫), বিরোধ (৬), 

বিপর্্যাস (৭), নিরনুযৌজ্যানুযৌগ (৮), এই সকল নিগ্রহস্থান এবং সমগ্র 

হেত্বাভাস বাদবিচার-স্থলে অবশ্য উদ্ভাব্য । (৯) অর্থাম্তর, (১০) অবি- 

জ্তাতার্থ২ (১১) প্রতিজ্ঞাহানি, (১২) প্রতিজ্ঞাসংঘ্যাস, (১৩) নিরর্৫থক 

এবং (১৪) অপার্থক নামক কতিপয় নিগ্রহস্থানও বাদবিচারস্থলে বাদী 

ব৷ প্রতিবাদীর অনবধানতা প্রভৃতি কারণে ঘটিতে পারে, ঘটিলে তাহারাও 

উদ্দভাব্য। তবে বাঁদী বা প্রতিবাদী অনবধানত। প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া 

অনেক সময়ে বাঁদবিচারে নিযুক্ত হয়। 

৪। বিজ্ঞাতন্ত পরিষদা ত্রিরভিহিতশ্যাপ্য প্রত্যুচ্চারণমননুভাষণম্। 

৫ অঃ, ২ আঃ, ১৬ সুঃ-গৌঃ। 

্* নানাধিকাপসিদ্ধাতস্ত-বিরোধোইননুষ্ভাষপম্, | 

পুনরুভং বিপধ্যাসে! বাদেতৃদ্ভাব্য সপ্তকম্॥ তার্কিক-রক্ষা-_৩য় পঃ, কারিকা ২৮ 

বাদে কথাবদানন্ত হেত্বাভাসে। হি কারণম্। 

তথ! নিরনুযোজ্যানামমুযোগ ইতি ছয়ম্॥ তার্কিক-রক্ষা--৩য় পঃ, কারিক! ২৯ 

অর্থাত্তরমবিজ্ঞাতং হাঁনির্্যাসে! নিরর্থকম্ ১ 
অপার্থক মিতি প্রাঃ ঘটুকং বাদেধদন্তবি। তার্কিক-রক্ষা--৩য় পঃ, কারিকা ২৬ 

প্মাদদিনী কথক্ষিৎ তত্রাপি সম্ভবমাশক্োক্রম্প্রা্ম ইতি মঙ্লিনাথঃ। 
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জ্যাম প্রতিবাদিনা উক্তত্ভ পরিষদ! বিজ্ঞাতন্ত অববুদ্ধত পুনঃ প্রতিবাদিনা 

পরিষদা বাইনুদিতন্ত এবং ত্রিরভিহিতস্তাপি অগ্রত্যুচ্চারণম্ অনচুবাদোহনমুভাষণং 
নাম নিগ্রহস্থানমিতি যৌজন1। যাবৎ পরোক্তন্ত সাধনং নানুবদিতুং শকোতি তাবৎ 
তত্র দূষণাদিকমপি বক্তমসমর্থ এব ভবতীতি ভবত্যেবান্ত নিগ্রহঃ। অত্র যৎ 
“অপ্রত্যুচ্চারণম্” তদৃযোগ্যন্বস্েন অনববোধমনাবিকুর্বতা কথামবিচ্ছিন্দতা! বাদিনেতি 
ধ্যেয়ম। আছাবিশেষণঘ্বয়মনক্ুভাষণন্ঠ অজ্ঞাতনায়ো নিগ্রহস্থানাস্তরাদ ব্যবচ্ছেদায়__ 

অস্ত্যধধান্তাবিক্ষেপসাক্বর্ধ্যনিরাসায়েতি বিবেকঃ। 

৫। শব্দার্থয়োঃ পুনবচনং পুনরুক্তমন্থাত্রামুবাদাৎ। ৫ অ+, ২ আঃ, 

১৪ সুঃ__গোৌঃ। 

ব্যাঞঙ্খ্যা-শবন্ত পুনর্চনমেকং পুনরুক্তম-_অর্থন্ত পুনর্বচনং দ্বিতীয়ং পুনরুক্তম্। 
উদাহরণম্-_নিত্যঃ শব্ধো নিত্যঃ শব্দ ইতি শব্দপুনরুক্তম্। অর্থপুনরুক্তম-_অনিত্যঃ 
শবে! নিরোধধশ্মনকে। ধবনিরিতি। উক্তন্তাপি কেনচিৎ প্রয়োজনেন যত্রান্বাদোহ- 
পেক্ষিতন্তব্রৈবংবিধোহম্থবাদঃ সার্থকত্বান্ন ভবতি দৌধায়েত্যাহ অন্তত্রানুবাদাদিতি। 
নথ্বন্ুবাদঃ কুতো ন দোষাম্পদমিত্যতঃ ভাষ্যকার আহ্-_ 

"অনুবাদে তবপুনরুক্তং শব্দাভ্যাসাদর্থবিশেষোপপত্তেঃ | 
যথা হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনমিতি | 

৫। অর্থাদাপন্নন্ত স্বশব্দেন পুনর্বচনম্। ৫ অঃ, ২ আ$ঃ, ১৫ সুং__ গৌঃ। 

জ্র্যাঙ্খযা _যদপি প্রথময়োক্ত্যা শবৈ: সাক্ষান্নাভিহিতম্ অপি তু অর্থাক্ষিগতমেব 
তন্তাপি “ম্বশবেন* তদভিধায়কশব্দেন পুনঃ প্রতিপাদনং ভবত্যেব পুনরুক্তম্ নাম 

নিগ্রহস্থানমিত্যর্থ। অর্থাববোধনায়ৈব শন্বপ্রয়োগোৎপেক্ষ্যতে, তদববোধনঞ্চ যখৈব 
সাক্ষাদভিধানেন ভবতি, তথৈবার্থাদাক্ষেপেণ চেত্যাদাবাক্ষিপ্তন্তৈব পুনর্বচনং নাপেক্ষ্যতে 
ইত্যনপেক্ষিতাভিধানে ভবত্যেব নিগ্রহস্থানমিতি ভাবঃ। তঁদনেন নুত্রদ্বয়েন পুন- 
রুক্তমেকমেব নিগ্রহস্থানং কথঞ্চিদবাস্তরভেদ্বিবক্ষয়া ত্রিবিধমুক্তম। তদেবং পুনরুক্তং 
কচিচ্ছবাভ্যাসাৎ কচিৎ পর্ধ্যায়াস্তরাৎ কচিচ্চার্থাদিতি। 

৬) প্রতিজ্ঞাহেত্বোধিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ। . ৫ অঃ, ২ আঃ, 
৪ সুহ-গৌঃ়। ও 

ন্যাঞ্যা--অন্র প্রতিজ্ঞাহেত্বোরিতি প্রতিযোগিঘয়মাত্রোপলক্ষণপরম্। তেন 

ৃষ্টাস্তাদয়োহপি গ্রতিযৌগিন উন্নেয়াঃ। যেষাং বাক্যগতানাং পদার্থানাং মিথে! 



. যোড়শপদাখীপ্রতিপাভতবদ্.... ৫ 

চিরে রানার বিরোধকং স বিরোনে! না নিরহ্কানবিতি পর 

বসিতোহর্থ। এ্রবঞ্চ খত্র প্রতিজ্ঞা হেতুন! বিরুধ্যতে, প্রতিজ্ঞা ম্ববচনেনৈব বা, 

হে স্ানতেনপরাণনধরেশ বা প্রতিজ্ঞহেু ঘা এনাণস্বরেপ--ত স্বভানেন 

লংগ্রহঃ| ভাম্মকারেগোদাহরণং প্রদতম্__ 
গুণব্যতিরিক্তং ত্রব্যমিতি প্রতিজ্ঞা, রূপাদিতোধ্থান্তরস্তাম্থপলন্ধেরিতি হেতুঃ । 

সোহ্য়ং প্রতিজ্ঞাহেত্বোবিরোধঃ--কথম্? যদি গুধব্যতিরিকং ভ্রব্যং, বূপাদি- 

ভযোহ্র্থাস্তরস্তানপলববির্নোপপস্ততে | অথ ধঈপাদিভ্যোহ্্থাস্তরন্তান্থপল্িঃ-গুণ- 

ব্যতিরিক্তং ভ্রয্যমিতি নোপপদস্কতে। মারানিদ উাউ রিনার 

জন্ধিরিতি বিরুধ্যতে ব্যাহন্ততে ন সম্ভবতীতি। 

৭। অবয়ববিপর্ধযাসবচনমপ্রীপ্তকীলম্॥ € অঃ, ২ আঃ ১১ 

সূঃ_গৌঃ। 

ব্যাঞ্যা-_ প্রতিজ্ঞাদীনামন্থমানবাক্যাবয়বানামর্থানরোধেন চ কশ্চিন্ির্ঘারিতঃ 

ক্রমোহস্তি, প্রথমেহধ্যায়েস্ত পরিচয়ে বিস্ততে। অপেক্ষিতাভিধায়িন এব বচনাৎ পরে 

গ্রতিপদ্যন্তে নান্তন্ত। তত্র প্রথমং সাধ্যনির্দেশোহপেক্ষিতঃ পরৈ 9 সাধননির্দেশঃ। 

তত্র যদি বাদী প্রথমং সাঁধনমেব প্রযুঞজীত কথমপেক্ষিতং ব্রুয়াৎ-_-অনপেক্ষিতা- 

ভিধায়ী চ কথং প্রতিপাদকো। নাম। তদেবং সর্বাণোব হেতুবচনাদীনি ক্রমবস্তি 

নাক্রমাণি প্রতিপাদরিতুমর্স্তীতি। পোহয়ং প্রতিজ্ঞাদীনামর্থ এতাদৃশো ষ এষাং 

ক্রমমস্তরেণ ন শক্যে। জ্ঞাতুমিত্যাশয়ঃ | উক্তন্ত ক্রমন্ত বিপর্য্যাসে কিস্তবতীত্যত 

আহ তত্রেতি। অবযববিপর্ধযাসে আকাঙ্ছাভাবাৎ করসপূরব্ধচ্চ পদার্থ 

অসম্বন্ধং নিগ্রহস্থানমিত্যর্থঃ। 

উদয়নাচাধ্যা অত্রাবয়বশবং সমস্তকথাভাগসংগ্রহার্থং মন্তন্তে। তথোক্ং 

বৌধসিতৌ__বাদিনা হিতপ্রথমং প্রয়োগোইভিখেয়ঃ, তদনস্তরং সংক্ষেপতো বিস্তরতো 

বাঁ হেত্বাভাসোম্ধারঃ কার্য: ) গ্রতিবাদিন্মপি জল্পে বাদিপ্রযুক্তং হেতুমুপালত্য 

(স্বপক্ষে সাধনং বক্তব্যম্। অথ হেস্থাভাসা উদ্ধরণীযা ইতি ক্রমঃ। তত্র যদি প্রথমত 

এব হেত্বাভাসান্ উদ্ধরতি পশ্চা্ হেতুং প্রযুঙ্কে, তদা ভবতি ক্রমন্ত বিপধ্যাস 

ইত্যাদিঃ। তাকিক-রক্ষাকারেণাপ্যুক্তম্- 

্ বিবক্ষিতক্রমং বাদ-যাদাঙগাবয়বাদিকম্। 

| ৪০৮৬৪ 

রঃ 5, ভাকিক-াক্ষা-_ওয় ক্ময় কারিক] ৯। 
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তাফিক-রক্ষাটীকাকার-মল্লিনাণ - 

. .. অযমিহ .কথায়াং বিষক্ষিতক্রমঃ। অভ্যান্থবিখেয়সংবরণীনস্তরং তৎসন্নিধৌ 

উভ়প্রসিদ্ব-ব্যাকরণাদি-ব্যবহারমভ্যুপগম্য কথাবিশেষাদি-নিযমঃ করণীয়ঃ। ততঃ 

'সভ্যোপক্ষিপ্তে প্রতিবাদিনা বা পৃষ্টে প্রমাঁণম
ভিধায় সংক্ষেপতো বিস্তরতো৷ বা হেত্বাভাস! 

উদ্ধরণীয়াঃ। প্রতিবাদিনাপ্যম্ভাঘূণপুরঃসরং বাদিসাধনং দুষত্লিত্বা স্বপক্ষে সাধন- 

মভিধেয়ম্, তত আভাসোদ্ধারঃ কর্তব্যঃ। বিত
ওায়ান্ত দুষণমান্র এব পর্ধ্যবসাতব্যমিতি। : 

তত্র প্রথমং সাঁধনমভিধায় পশ্চাদ্ ব্যবহারাদিকং নিষচ্ছতঃ কথারস্তবিপর্ধ্যাসঃ। 

আভাসোদ্ধারানস্তরং সাধনং প্রযুঞ্জানস্ত বাদাঙ্গবিপর্ধ্যাসঃ। প্রতিবাদী তু যদি 

স্বপক্ষসাধনানস্তরং পরপক্ষমুপীলভতে, তদা বাঁদবিপর্ধ্যাসং | অবয়ববিপর্ধ্যাসস্ত 

কৃতকত্থাচ্ছন্োহনিত্য ইতি। অনিত্যঃ শব ইত্যবয়বাংশবিপর্য্যাসঃ। এবং বাদজল্পয়োঃ 

পঞ্চবিধো বিপর্ধ্যাসঃ 1 ইতরত্র চতুর্বি্ধ ইতি। 

৮। অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থানীভিযোগো নিরনুযোজ্যানুযোগঃ। ৫ 

অঃ, ২ আঠ ২২ সূুং_গৌঃ। 

৯। প্রকৃতাদর্থাদ প্রতিসম্থঘ্ধার্থমর্থান্তরম্। ৫ অঃ ২ আঃ, ৭ সৃঃ_ 

গৌঃ। 

ব্র্যাঙ্যা-_অর্থাত্তরমিতি লক্ষ্যনির্দেশঃ প্ররতাদর্থাদিত্যত্র অন্তদিত্যধ্যাহারাৎ 

পঞ্চমী । 'প্রকৃতং' সাধনং দূষণং বৌপক্রম্য তদনঙ্গাভিধানমর্থাস্তরমিতি ফলিতোহর্থঃ | 

১০। পরিষণ্প্রতিবাদিভ্যাং ভ্রিরভিহিতমপ্যবিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থম। ৫ 

অঃ ২ আ$, ৯ সুঃ-_গৌঃ। 

ত্যা্যা_ত্রিবারমভিহিতমপিবাদিনা, পরিষৎগ্রতিবাদিভ্যাঞচার্থবত্তয়া অবিজ্ঞাতম- 

বিজঞাতার্থমিতযর্ঃ।  ত্রিরিতি-_যাবতির্বারৈঃ পরিষৎপ্ৃতিবাদিনোররধ্রতায়ো ভবেৎ 

তাবদ্বারোপলক্ষণম্। স. প্রত্যয়ঃ * প্রীয়শস্ত্িভি্বারৈর্ভবত্যেবেতি তখৈবোক্তম্। 

নম্থ সমানসঙ্কেতেন বাদিন! ব্রিরভিহিতমবিজ্ঞাতার্থমিতি ন সস্তভবতি, সম্ভবে বা 

পরিষৎ-প্রতিবাদিনৌ জড়ৌ, ন চ জড়ানববোধে প্রতিপাদকন্ত কশ্চিদপরাধঃ | নহি 

বষিরো বীতং ন শৃণোতীতি গায়কন্ত কশ্চিদপরাধ ইত্যতে৷ ভাষ্যকার আহ 

্ রি্টশবমগ্রতীভগ্রয়োগমতিক্রতোষ্টরিতমিত্যেবমাদিন। কারণেন তদবিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থম্। 

_. সরলভাষয়। ধন : বিচাঁরেইসামর্্যং, স এবং রীত্যা কথয়তি | অতএব অ নিগৃহীতো 
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১১। প্রতিদৃ্ী্তধর্্াভ্যনুজ্ঞা স্বদৃষটান্তে প্রতিজ্ঞাহানিঃ। ৫ অঃ, 
২ আঃ ২ সূ_গৌঃ। 

ল্যাঞ্া।- বাদী স্থাপনাং প্রযুঙ্ক্তে, প্রতিবাদী বাদিসাধয্বিরুদধেন ধর্দে 

প্রত্যবতিষ্ঠতে, ততস্তৃতীয়কক্ষায়াং বাদী প্রতিবাহ্যক্ত-প্রতিতৃষ্টাস্তধর্মং যদি স্বৃষ্টান্তে-' 
২ভ্যনুজনিন্ প্রতিজ্ঞাং জহাতীতি, তদা ভবতি * বাদিন্বঃ প্রতিজ্ঞাহীনিরিত্যর্থ: | 
উদদাহরণম্__এন্ডরিয়কত্বাদনিত্যঃ শব্দো ঘটবদদিতি কৃতে অপরঃ কথয়তি দৃষ্টমৈক্তরিয়কত্বং 
সামান্যে নিত্যে, কম্মানন তথ! শব্দ ইতি প্রত্যবস্থিতি ইদমাহ বাদী- যষ্ঠত্রিয়কং 
সামান্তং নিত্যং কামং ঘটে| নিত্যোইত্বিতি। স খন্য়ং সাধকন্ত দৃষ্টাস্তস্ত নিত্যত্বং 
প্রসঞ্জয়ন্ স্বপক্ষমেব লঘুকুরুতে, পক্ষদৌর্বল্যেন প্রতিজ্ঞাপি হীয়ত এব, প্রতিজ্ঞাশ্রয়ত্বা 
পক্ষম্ত । অর্থাৎ বাদিনা' স্থাপনীয়স্ত পক্ষন্ত প্রতিজ্ৈবাশ্রয়ো ষন্মাৎ, তন্মাদিত্যর্থঃ | 

১২। পক্ষ প্রতিষেধে ০০০০০ প্রতিভ্ঞাসংন্যাসং। ৫ অ+ 

২ আঠ% ৫ সূঃ__গৌঃ। 

ব্যাহ্যা- পক্ষন্ত” স্বপক্ষস্ত “প্রতিষেধে অনৈকাস্তিকত্বাদিনা দুষিতে তদ্দোষ- 
পরিজিহীর্যয়। যদি বাদী প্রতিজ্ঞাতার্থমপনয়তি নিহন তে তদা ভবতি প্রতিজ্ঞাসংন্তাসো 
নিগ্রহস্থানমিত্যর্থঃ | ভাষ্যকারেণোদাহরণং প্রদত্ম্। অনিত্যঃ শব এন্ডিয়কত্বাদিত্যুক্তে 
পরে ব্রয়াৎ__সামান্তমৈত্রিয়কং ন চানিত্যমেবং শব্দোহপ্যৈন্ট্িয়কো। ন চানিত্য ইতি। 
এবং প্রতিষিদ্ধে পক্ষে যদি ব্রয়াৎ_কঃ পুনরাহ অনিত্যঃ শব ইতি। সোহ্য়ং 
প্রতিজ্ঞাতার্থনিহৃবঃ প্রতিজ্ঞাসংন্তাস ইতি । 

১৩। বর্ণক্রমনির্দ্বশবন্গিরর্থকম্। ৫ অঃ, ২ আঃ, ৮ সুং__গৌঃ। 

জ্র্যাঙ্যা- -বর্ণক্রমনির্দেশব্ ইত্যত্র বতিনা অবাচকপ্রয়োগমুপমিনোতি। 
তেনাবাচকপ্রয়োগে! নিরর্থকম্ ইত্যর্থ:| বর্ণক্রমনির্দেশশব্ং ভাব্কারো বুৎপাদয়তি। 
অভিধানাভিধেয়ভাবান্পপতো অর্থগতেরভাবাদ্ লর্ণ এবংক্রমেণ নির্দি্তত্তে_যথ! নিত্যঃ 

শবঃ কচটতপাঃ জবগডদশত্বাৎ ঝভএ্বচধযবদিতি, এবং প্রকারং নিরর্থকমূ। 

বাদিনং প্রতি অপ্রতিপাদকত্মেবাত্র বিবক্ষিতম্। এবং যদা স্বভাষয়া তদ্- 

ভাধানভিজ্ঞমার্্ং প্রতি শব্দনিত্যত্বং প্রতিপাদয়তি তদাহপি নিরর্৫থকং নিগ্রহস্থানং 

ভবত্যেব। তার্কিকরক্ষাকারেণোক্তম্ অবাঁচকপ্রয়োগে শ্যান্নিরর্থকসমুস্তবঃ| তার্কিক-রক্ষা, 

৩পঃ, ৭ কারিকা। তর্ট্রীকাকার-মল্লিনাথেনোক্তম্_অবাচকপদং প্রযুগ্রানন্ত বাদিনো 

নিরর্কং নাম নিষ্রহস্থানঘ ভবতি। তছক্তং বর্ণক্রমনির্দেশবঙ্গিরর্থকমিতি | 



আগাচকগরয়োগপচ বহুপ্রকারঃ। কচটতপেতযানবর্যানোকচারপন, * লিঙ্বচন- 

বিভক্তি-বিপর্ধ্যাসঃ, কৃতিত-সমাসাখ্যাতবিপরধ্যাসঃ, সংস্কৃতমুপক্রম্য শ্নেচ্ছভাষাষচন- 

মিত্যাদি। 

১৪।'  পৌ্বধাপর্চাযোগাদ প্রতিসন্বধারথমপার্থকম্। ৫ অঃ, ২ আঃ, 

১০ সৃং__গৌঃ। 1 

ব্যামখযা-+পৌর্ফাপর্যাযোগাৎ অগ্নিষটন্তাদ্রতোচ্চরিতন্ত প্রতীতিযোগ্যস্তাপ্যনেক- 

পদ্ন্ত বাক্যন্ত বা যত্র পৌর্বাপরধযসম্বন্ধো নাস্তি ত্মাৎ কারণাৎ যৎ “অসমব্ধার্থত্বম্ 

প্রম্পরাকাঙ্জীরহিতত্বম তৎ অপার্থকমিতি যোজনা । বাচ্যার্থূন্তং “নির্থকম্ণ 

সমুদায়ার্থৃন্ধচ “অপার্থকম্, ইতি বিবেকঃ। ভাম্তকারোহপি আহ- যন্ত্রানেকন্ত পদস্ত 

বাক্যন্ত বা পৌর্কাপর্যোন্বযৌগো নাস্তি ইত্যসন্দধার্থত্বং গৃহাতে, তৎ সমুদায়ার্থন্তাপায়াদ- 

পার্থকম্।  বাক্যানাং পৌর্বাপর্ধ্যসমবন্ধাভাবন্তোদাহরণমাহ-_যথ! “দশ দাড়িমানি, 

ড়পুপাঃ' ইতি। পদানাং পৌর্কাপ্্যসমব্ধাভাবন্তোদাহরণমাহ__বথা, কুণওমজাজিন 

মিত্যাদি। 

কেহ কেহ বলেন যে বাদলক্ষণে যে পঞ্চাবরবোপপন্নতবস্বরূপ বিশেষণ 

প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বার! বাঁদী এবং প্রতিবাদীর প্রযুক্ত হেতুর 

পঞ্চরূপোপপক্নত্ব * জ্ঞাপিত হুইয়াছে। স্থুতরাং তথাকথিত বিশেষণের দ্বারা 

উত্ত পঞ্চরূপের বিরোধী হেত্বাভাসের উদ্ভাব্যত৷ সূচিত হুইয়াছে। 

ভাব্যকারের অভিপ্রীয় দেখিলে ইহাই মনে হয় যে, ভাব্যকারের মতে 

পঞ্চাবয়ৰোপপন্ন এই কথার দ্বার হেত্বাভাসের সূচন। হইতেছে না। কারণ 

ভাঁহার মতে পঞ্চাবয়বশূন্যও বাঁদবিচার হইতে পারে, অথচ সকল 

বাদবিচারেই হেত্বাভাস উদ্ৃভাব্য। ভাষ্যকারের মতে সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই 

বিশেষণটা সকল বাঁদবিচারে প্রযোজ্য। এই অংশ লইয়! ভাত্যকারের 

সহিত তর্কিকরক্ষাকারের মতভেদ আছে। তবে পূর্বে যে একমত্য 

. রানির চির লইয়]। ও 

নিিতীন্ন্রা রান বৃক্ষং তিষ্ঠতীত্যাদিকঃ। বিউদ্ভি- 

ধারি-কপিঃ কষং কৃজর্ত্যাদিকঃ ূ 

১ :» পর লঙল, িপ্ান্, অবাধ এবং অন প্তপকিতত ইহাফোকররপ ঘলে। 
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ভা বাঁদবিচাঁরে উদ্্ভাব্য 
ইহার সূচনা কেমন করিয়া হয়? এই কারণে ভাব্যকার তাহা! বুঝাইবার 
জন্য মহধি গোতমের বিরুদ্ধনামক হেত্বাভীসের সূত্রটা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
“দিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধ» ইহাই সেই সূত্র। ভান্যকারের 
ইহাই তাৎপধ্য যে যাহা স্বীকৃত সিদ্ধান্তের ঝিরোধী, মহধি তাহাকে বিরুদ্ধ- 
নামক হেত্বাভাস বলিয়াছেন। এবং এই বাদসূত্রে “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ” 
এই কথাটা বলয়! তাহার উদ্ভাবনেরও সূচনা করিয়াছেন। কিন্তু এখন 
জিজ্ঞান্ত এই যে, বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস হেত্বাভাসসামান্যের অন্যতম, 

তাহার উদ্ভাবনের সুচন! করিলে হেত্বাভাসমাত্রের উদ্ভাবনের সুচন! হয় 
কিরূুপে? ইহারও সমাধান কর্তৃব্য। ্ 

ভাষ্যকার হেত্বাভাসবিশেষ বিরুদ্ধকে ঠিক বাদবিচারের বিপরীত বলিয়৷ 
তাহ! সকলেরই সহজে বোধগম্য হইবে মনে করিয়া তাহার উদ্ভাবনের 
কথ! আপাততঃ বলিয়াছেন। কিন্তু বাদবিচাঁর তত্বনির্ণয়ের অনুকুল বলিয়৷ 
তাহার ব্যাঘাতক হেত্বাভাসসামান্যই তত্বনির্ণয়রূপ সিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয় 
বাদবিচারে উদ্ভাব্য, এই অভিগ্রায়ই বিরুদ্ধের উত্থাপনের মুলভিত্তি 
ইহাই আমার মনে হয়। 

উদ্দ্যোতকর মহধিকথিত বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাসের লক্ষণসূত্র লইয়া 
যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা! দেখিলে মনে হয় বে হেত্বাভাসমাত্রই 
সিদ্ধান্তের বিরোধী । হেত্বাভাসমাত্রেই বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাসের লামান্ত 
লক্ষণ নিহিত আছে। ভাষ্যকার এই অভিপ্রায়েও বিরুদ্ধনীমক 

হেস্বাভাসের উবাপন-করিতে পারেন। এবং এ অভিপ্রায়েও হেন্বাভাস- 
সাঁমান্ই বাদবিচারে উন্নভাব্য ইহারও সূচনা “সিদ্ধান্তাবিরদ্ধ' এই কথার 
দ্বারা করিতে পারেন। যে সকল নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন নাঁ করিলে 
বাবিচারে তত্বনিশ্চয়ের ব্যাঘাত ঘটে, সেই সকল নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য। 
বন্ধন, ন্ববন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধনৈয়াক্মিকগণ, বাদের অন্প্রকার লক্ষণ 

. করিয়াছেন। তীহাদের লক্গণ লইয়া, উদ্দ্যোতকর অনেক বিচার 

করিয়াছেন। গ্রন্থঙ্গোরবভয়ে তাহার উল্লেখ, করিলাম ন1। বৃত্তিকার 

_ বিশ্বনাথ বিচারকথা! লইয়। একটী সারগর্ভ মীম্বংসা; করিয়াছেন। তিনি; 



নি স্যায়মঞ্জরধ্যাম্ 

বলিয়াছেন যে তত্বনির্ণয় বা জয়লাভের উদ্দেশ্বো প্রবৃত্ত ন্যায়ানুগত 

বাক্যসন্দর্ভ (বিচারকথা ) যদি কোন কারণে অসমাপ্ত হইয়া তত্বনির্ণয় 

বা জয়লাভের সাধক না৷ হয়, অথচ বিচার চলিলে তত্বনির্ণয় বা 

জয়লাভ ঘটিত, তবে তাহাকে বাদ বা জল্প বল! যাইবে কি না? 

ইহার উত্তরে বিশ্বনাথ 'বলিয়ছেন যে, তাহাও বাদ বা জল্ল হইবে। 

কারণ তাহার মতে তবনির্ঁয় বা জয়লাভের যোগ্য ন্যায়ানুগত 

বাক্যসন্দর্ভও বাদ ব। জল্প হইবে। লৌকিক বিবাদ বা হট্টগোল 

বিচারকথা নহে। 

ধীহাঁর! তত্বনির্ণয় বা জয়লাভের অভিলাষী, বাদ-প্রতিবাদে স্থুনিপুণ, 

শ্রবণানিকার্য্যে পটু, শীন্ত্রসংমত পদার্থের প্রতি আস্থাবান, এবং আস্তরিক 

বিবাদে নিঃস্পৃহ, তীহারাই উক্ত বিচারে অধিকারী।। তাহার মধ্যে 

ধীহারা তত্বজিজ্ঞান্থ, তত্বজ্ঞাপক, নিরহংকার, অপ্রতারক, অক্রোধন, 

বোদ্ধা এবং বৌধয়িতা, অথচ প্রতিভাশালী, তাহার বাদকথার 

অধিকারী । অর্থলোভে সত্যকে মিথ্যা করা বা মিথ্যাকে সত্য করার 

লোক উক্ত কোন কথারই অধিকারী নহেন, ইহা! মনীষিগণ ভাবিয়া 

দেখিবেন। 

: এইবার জল্লের ব্যক্তিগত আলোচনা । ন্ায়দর্শনে মহধি “যথোক্তোপ- 

প্নশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালস্তো জন্মঃ এই একার জল্লের লক্ষণ 

ক্রিযাছেন। যথোক্তোপপন্ন এই কথার ছারা বুঝা যায়-যাঁহাতে 

প্রমাণ এবং তর্কের ছারা সাধন ও উপালম্ত হুইয়া থাকে, এবং যাহ! 

সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ, এবং যাহা পর্চাবয়বযুক্ত এইবূপ পক্ষ-প্রতিপক্ষ- 

পরিগ্রহ [অর্থাৎ স্বন্থসংস্থাপ্য বিরুদ্ধ পক্ষদ্য লইয়। উক্তি প্রত্যুক্তিরূপে 

বাদী, এবং প্রতিবাদীর প্রবৃত্ত বিচাঁরবাক্য 1] তথাকথিতবিশেষণত্রয়যুক্ত 

যাঁহাকে বাদের লক্ষণ বল হইয়াছে, সেই সেই বিশেষণের যথাযোগ্য 

অর্থ লইয়া জল্লের লক্ষণ বুঝিতে হইবে, ইহার সুচনার জন্য জল্ললক্ষণে 

.যথোক্ডোপপন্ন এই কথাটা প্রযুক্ত হইয়াছে। এপ্রকার উক্তি-প্ত্যুক্তি 

(৯ ছল, (২) জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দারা ্বস্বপক্ষম্থাপন এবং 

| পরপক্ষতস্তনের উপযোগী হইয়া জন্প নামে অভিহিত
 হইবে। 



যোড়শপদার্থীপ্রতিপাাত্বম্ ৭১ 

বচনবিঘাতোহ্্থবিকল্পোপপত্তা ছলমিতি ১ অঃ, ২ আঃ, ১০ সুঃ- 

গৌঃ। ' 

ব্যাঁহ্যা__বাদিনোহভিপ্রেতার্থতো বিরুদ্ধার্থকল্পনাদ্ধারা বাদিবাক্যব্যাঘাতো 
বিপরীততাৎপর্্যকত্বোপপাদনং ছলম্। তত্রীপি জাতের্বচনতো ছষ্টতয়া ন্বপক্ষ- 
ব্যাঘাতাপাদকত্বেন ছলতে৷ জঘন্তত্বাৎ, ছলন্ত চ তাইপধ্যতো হু্টত্বেহপি বচনতোহহৃষ্ত্বাৎ, 

সছুত্তরসমাধানয়োরশ্ফূর্তিদশীয়ামপি ছলমেব প্রীথমং প্রযোক্তব্যম্। ছলল্তাপান্দুর্তো 
জাতিরিতি জাতেঃ পূর্বং ছলোদ্েশঃ। তচ্চ ত্রিবিধম, বাকৃছলং সামান্তচ্ছলমুপচীর- 

চ্ছলঞ্চেতি। 

অবিশেষাঁভিহিতেহর্থে বক্ত ররর বাকৃছলম্। ১ অঃ, 

২ আঃ, ১২ সুঃ__গোৌঃ। 

জ্যাঁঙখায তেষাং ছলানাং মধ্যে দ্বিবিধার্বোধক-সমানশবেন কচিদর্থে 

বোধিতেহপি বাদিনা অর্থাৎ কম্তচিদর্থম্ত বোধনায় বাদিন৷ দ্বিবিধার্বোধক-সমান-শবে 
প্রযুক্তে বক্ত রভিপ্রেতাদর্থাদ্ ভিন্নার্থকল্পনয়৷ বাদিনং প্রতি প্রতিবাদিনো দোষদর্শনং 
বাকৃছলম্। ভাম্তকারেণান্তোদীহরণং প্রদর্শিতম্। নবকম্বলোহয়ং মাণবক ইতি 
প্রয়োগঃ। অত্র নবঃ কম্ষলোইস্তেতি বক্তরভিপ্রায়ঃ | বিগ্রহে তু বিশেষো ন সমাসে। 

তত্রায়ং ছলবাঁদী বক্ত রভিপ্রীয়াদবিবক্ষিতমন্যমর্থথ২ * নব কম্বল! অস্তেতি 

তাবদভিহিতং ভবতেতি কল্পয্তি। কন্পযিত্বা চীসম্তবেন প্রতিষেধতি একোহস্ত কনম্বলঃ 

কুতো৷ নব কম্বল! ইতি। তদিদং সামান্তশবে বাচি ছলং বাক্ছলমিতি। 

সম্ভবতোহ্থস্তাতিসামান্যযোগাদসম্ভৃতার্থকল্পনা, সামান্যচ্ছলম্। ১ অঃ, 

২ আঃ, ১৩ সুই_গোৌঃ। 

ব্যাঞ্্যা_সন্তাব্যমানন্ত পদার্থন্ত অতিসামান্যঘোগাৎ্ অস্াব্যমানপদার্থাতি- 
রিক্তেংপি বর্তমানস্ত সামান্ধর্শম্ত সম্বন্ধবীৎ অসন্তৃতীর্থকল্পনা৷ অসম্তাব্যমানার্থকল্পন! 
অর্থাৎ সর্বজনসিদ্ধাসিদ্ধগতসা মান্তধর্মরূপ-হেতুদ্বারা অসস্তাব্যমানার্থারোপেণ বাদি- 
বাক্যদূষণং সামান্তচ্ছলম্। অন্তোঁদাহরণং ভাষ্যকারেণ দত্তম্__ 

«অহো| খন্সৌ ব্রাহ্মণো বিদ্যাচরণসম্পন্ন* ইত্যুক্তে কশ্চিদাহ “সম্ভবতি ব্রাহ্মণে 
_বিদ্যাচরণসম্পদ্দি*তি। অস্ত বচনস্ত বিঘাতোহ্থবিকল্লোপপত্ত্যাহসস্তৃভার্থকল্পনয়! ক্রিয়তে। 

* বক্ত রভিপ্রেতামর্াসযসর্থং বজ.রবিবক্ষিতম্। 
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হলি ত্রাঙ্দণে বিশ্যাচরণসম্পৎ সম্ভবতি, ব্রাত্যেংপি সন্ভবেৎ, আাত্যোইপি আঙগণঃ 

সোহপ্যত্ত বিভাচরণম্পন্ন ইতি। যদ্ বিবক্ষিতমর্থমাপ্পোতি চাত্যেতি চ তর্দতি- 

সামান্তম। যথা, ব্রাহ্গণন্বং বিদ্ভাচরণসম্পদং কচিদাগ্োতি কচিদত্যেতি । সামাস্ত- 

নিমিত্তং ছলং 'সামান্তচ্ছলমিতি। ৰ | 

ধর্্মবিকল্প নির্দেশেহর্থদন্তাবধ্রতিষেধ উপচারচ্ছলম্। ১ অঃ, ২ আঃ, 

১৪ সুং__গৌঃ। | 

ব্রযাঙ্যা__বাদী স্বোক্তৌ লক্ষ্যের্থে পদং প্রযুঙ্ক্তে। প্রতিবাদী তৎপদন্ত 

বাষটার্থতাৎপর্যেণ লক্ষ্যং গ্রতিষেধতি। তদেতছুপচারচ্ছলমিতি ভাগ্মান্থসারী হৃতরার্ঘঃ। 

বাক্ছলে ধর্ম প্রতিযিধ্যতে, উপচারচ্ছলে ধর্মী গ্রতিষিধ্যতে, ইত্যতোহস্ত পৃথক্কেন 

কথনম্। | 

যদা বাদী ধর্মপরং বচন প্রযুঙ্জে, প্রতিবাদী তু অর্থন্তৈব ধন্সিণে ন ধর্মস্ত সন্তাবং 

নিষেধতি-__তদ1! উপচারচ্ছলমিতি। 

ব্যথা শর ভ্ুতব্যাঞ্খযা_ ধর্ম শবন্ত মৃখ্যার্থে প্রয়োগঃ তলত বিকল্প 

তদৃভিন্নার্থে গৌণে লক্ষ্যেহর্থে বা প্রয়োগঃ তন্ত নির্দেশে বাক্যে ( নির্দিহ্ততে অনেন ইতি 

ব্যৎপত্ত্য। বাক্যমেব নির্দেশশবন্ত অর্থ; ) মুখ্যার্থ পরিত্যজ্য গৌণার্থং লক্ষ্যার্থং বা গৃহীত্ব! 

বাঁদিনা কন্মিংশ্চিদ বাক্যে কথিতে প্রতিবাদিনঃ তদ্বাক্যঘটকপদস্ত মুখ্যার্থগ্রহণদ্ারা 

বাঁদিবাক্যং প্রতি প্রতিষেধো৷ দোষদর্শনং তদেব উপচারচ্ছলম্। 

তত্তু উপচারবিষয়ং উপচীরচ্ছলম্, উপ উপময়। ভক্ত্য চার্যতে উচ্চার্যতে ইত্যুপচারঃ 

স বিষয়ে! যন্ত ছলন্ত তত্তথা। অন্তোদাহরণং ভাঘ্যকারেণ প্রদর্শিতম্। তেনোক্তম্-- 

বর্ধ), মধণঃ ক্রোশস্তীতি অর্থসদ্ভাবেন প্রতিষেধঃ মঞ্চস্থাঃ পুক্রষাঃ ক্রোশস্তি, ন তু 

মঞ্ধণঃ ক্রোশস্তি। 

'সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ। ১ অঃ, ২ আঃ, ১৮ সঃ 

গোৌঃ। 

(জ্থ্যাম্যা- ব্যন্তিমনপেকষয সাধপ্যবৈধপ্তাভ্যাং দোষপ্রার্শনং জাতিঃ। 

, উদাহ্রণম্-_যদি কেনচিছচ্যেত আত্মা নিক্ষিয়ো! বিভুত্বাদ গগনবত। তদ প্রাতি- 

 বদিনা-_নিজিরগগণামিসাধস্যিরৃছেন যদি আমা! নি্রিয়ো ভবেৎ তহি সক্তিঘটাদি- 
 াধর্ঘ্যসংযোগবন্ধেন আতা সঞ্জিঃ ভাৎ এবং রীত্যা সাধশযমাত্রমবলদ্য বাদিবাক্য 
স নি নবি লা রন 

শ্রী ঙ ও 
ঠা 

খৃ 

“- প্রতি দোষে ্ ুদশিতে জাতির্বতি | ইদৎ সাধশ্যন্টো দাহরণম্। 
নু শি * টং নু ॥ শ 

্ 
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: ,.যবছ্ষি কেনচিছচ্যেত শব্দোহনিত্যো, জন্তত্বে সতি ভাবতবাৎ- ঘটাদিবৎ। . যো বঃ 
পদার্থোধনিত্যো: ন, স স জন্তস্বে সতি ভাবত্ববান্.ন, যথা! আত্মা । এবং শ্রন! 

প্রতিবাদিনা যছ্যচ্যেত শব! যদি নিত্যপদার্থ-বৈধর্শ্যজন্তত্বমহিত-ভাবত্ববন্ধেন অনিত্যঃ 
স্তাৎ-_-তহি অনিত্যপদার্থ-ঘটাদিবৈধর্শা-শরাব্যত্বযোগেন শবে নিত্য স্তাৎ, এবং রীত্যা 
বৈধশযমাত্রমবলত্য প্রতিবাদিনা বাদদিবাক্যং প্রতি দোষে প্রদর্শিতে জাতির্বতি। 

.. নিগ্রহস্থানের পরিচয় - পুর্বে দিয়াছি। বাহুল্যভয়ে এখানে তাহার 
উল্লেখ করিলাম না। উক্ত ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দ্বার উপালস্তের 
সম্ভাবনা! আছে, কিন্তু সাধনের সম্ভাবনা নাই। ছলাদির দ্বারা কেহ পদার্থ 
সাধন করে না, এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি ভাষ্যকার উত্তর দিয়াছেন, 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদিও প্রমাণের ছারা সাধন এবং উপালভ্ত হইয়া 

থাকে, তথাপি এ প্রমাণ যখন স্বপক্ষসাধনে ব্রতী হয়, তখন উহার আরও 
একটী - কার্য থাকে, তাহ! পরপক্ষধগুন। এঁ পরপক্ষ-খগুন কার্ধ্যটা 
অপ্নমাপিত হুইলে স্বপক্ষসাঁধনও অসস্তব হয়। এ পরপক্ষখগুন-কার্ধ্যে 

ছলাদির সহায়তা আছে। স্থতরাং ছলাদদি পরপক্ষখণ্ডনকাধ্যে সহায়ত৷ 

করে বলিয়। শ্বপক্ষসাধনকাধ্যেও পরম্পরায় সহায়ত করিয়া থাকে ।. 

তৰে স্বপক্ষসাধনকাধ্যে ছলাদি প্রমাণের সাক্ষাঁৎসন্বন্ধে সহায় নহে। 

এই জন্য ভাষ্যকার জল্প ও বিতগাকে বীজাদিসংরক্ষণের জন্য নিষ্মিত 

কণ্টকশাখাময় বেড়ার তুল্য বলিয়াছেন। : এ কণ্টকাদিময় বেড়া যেমন 
প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তিদ্বার বীজাদির রক্ষক হয়, তেমন ছলাদিময় এ 

জল্পবিতণ্ডাও প্রতিবন্ধকীভূতপরপক্ষের খগুনের দ্বার! ' স্বপক্ষরক্ষক হইয়া 
থাকে। উদ্দ্যোতকর এই মতটা গ্রহণ করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন যে 

কপটতাচরণনির্বিবশেধ ছলাদি কখনও স্বপক্ষষাধনে সমর্থ নহে। 

পরপক্ষখগুনমাত্রেই উহাদের উপযোগিতা আছে বলিয়া পরপক্ষখগ্ডন- 

কালে ছলাদির. প্রয়োগ দেখা যায়। এই কারণে পরবর্তী; নৈয়ায়িক 

রাধামোহন গোস্বামী শ্যায়সূত্র-বিবরণে ছলজাতি'নিগ্রহস্থান-সাধনোপালস্ত 
এই কথাটার অন্তপ্রকার অর্থ রুরিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন 'যে, 
সাধনোপালস্ত এরই 'পদটা . দ্ন্দসমাসনিষ্পন্ন নহে। উহা যণ্ীসমাস- 

নিশ্পন্ন।।. অতএব ভাহার সমুদিত অর্থ এই যে, ছল; জাতি এবং নিগ্রহন্ছান- 
ও 
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দ্বারা স্বপক্ষসাধনসম্বন্ধীয় উপালস্ত যাহাতে আছে, তাহা জল্প। অতএব 
তাহার মতে সাধনের সহিত ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্ছানের কার্্যকারণভাব- 
রূপ সম্বন্ধ নাই। উপালস্তের সহিতই এ সম্বন্ধ। ইহাই তাহার মত। 
তবে .এই মতটা সর্ধববাদিসপ্মত নহে। কারণ জল্ললক্ষণসূত্রে 

সাধনোপালম্ত এই পদটা খরার প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়! মনে হইতেছে। 
বাস্তবিক পক্ষে উহা ২বার প্রযুক্ত নহে, [ অর্থাৎ ২বাঁর আবৃত্ত নহে] কিন্তু 
একবারই আবৃন্ত। এবং একধার আবৃত্ত এ সাধন এবং উপালস্ত-পদ্দের 
বোধ্য. অর্থের সহিত প্রমাণ, তর্ক, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের সম্ন্ধ। 
এইরূপ বিধাঁনে সাধন এবং উপালস্ত এই ছুইটাকে প্রধানভাবে পৃথক্ পৃথক্ 
না! বলিলে প্রমাণ এবং তর্কের কাধ্যকারিতার হাস হয়। আমার মনে হয় 
এই . অভিপ্রায়েই তার্কিক-রক্ষাটাকাকার মঙল্লিনাথ 'প্রমাণ-তর্কাভ্যাং 
ছলাদিভিশ্চ ন্বপরপক্ষ-সাধনোপালস্তবতী বিজিগীযুকথ। জল্প» এই কথা 
বলিয়াছেন। সুতরাং . সর্ববজ্ঞকল্প ভাষ্যকারের মত সমীচীন বলিয়া মনে; 

হয়। সূত্রকার মহধিরও উহাই উদ্দেশ্য । ইহা স্থৃঘীগণ বিবেচনা করিয়া 
দেখিবেন। কাহারও মতে প্রমাণতর্ক প্রযোজ্য সাধনশকের অর্থ 
অত্বনির্ণয়ানুকূল ব্যাপার। এবং ছলাদিপ্রযৌজ্য সাঁধনশব্দের অর্থ 
জয়ানুকূল ব্যাপার। জিশীষু ব্যক্তি ছলাদির প্রয়োগ করিয়া প্রাতিতন্ীর 
তয়: জন্মাইয়া জয়লাভ করিয়া থাকে । এই মতে সাধনশব্দের ছুই বার 
উল্লেখ করিতে হইবে। ম্তরাং 'প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপাল্ত' ও “ছল-জাতি- 

নিগ্রহস্থান-সাধনোপালস্তঁ- এই ২টা বিশেষণের পৃথক্ পৃথক্ ভাৰে 
উল্লেখ . প্রয়োজন। ভাব্যকারাদির মতে ছলাঁদিও তত্বনিশ্চয়রক্ষক | 
সুতরাং হুলাদিত্বারা তত্বনিশ্চয়ানুকুল ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে। 
স্থতরং পুর্ববকৃত ব্যাখ্যান্টীই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ ভাম্তকার 
নিজেও তত্বনিশ্চয়কে রক্ষা! করিবার জন্য ছলাদিযুক্ত জল্লপ ও বিতগডাকে 
আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন । 

, "গ্যায়মপ্ররীকার জয়ন্তভ্টও ভাস্যকারের সহিত একমত। জয়ুস্ত 
| আপত্তি পরিহার করিয়া ছলাদির প্রমাখ এবং তর্কের সহকারিতা-নিবৃদ্ধন 

্বস্বপক্দানারক্ষপ: এবং প্রত্তিবাদীর খণ্ীনের থণ্ুডন-কার্য্যে সহায়তাপুরবক, 
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শা্্রচিন্তাদি-বললব্ধতস্বনিশ্চয়সংরক্ষণে পটুতার সমর্থন করিয়াছেন | . জত্মন্তের. 
উদ্ধাপিত পূর্ধবপক্ষ _অবিকৃতমস্তিফে ছলাদির অবভারণ। করিতে হয়, কর, 
কিন্তু ছলাদি যখন অসহুত্তর, তখন ছলাদির দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতিবাঁগ- 
খগুনপূর্ববক সাধন এবং উপালস্তের কোনটাই হইতে পারে ন/। ইহার 
উত্তরে জয়ন্ত বলিয়াছেন যে, ছলাঙ্গি সদুত্তর বলিয়! যদি তাহাদের দ্বারা 
সাধন অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এ কারণেই তাহাদের দ্বারা প্রতিবাদীর 
প্রতিবাদখগ্ডনও সম্ভবপর হইবে না। ফলতঃ এই প্রকার পূর্ববপক্ষ ও তাহার 
প্রতিষেধ দেখিলে জয়ন্তের অভিপ্রায় অবিদিত থাকিবে নাঁ। এই সকল 

কথ! জয়ন্তের জল্ললক্ষণে স্থস্পষ$ই আছে। বিদ্ভাধিগণের স্থবিধার, অন্ট 
এই সকল কথা পূর্বেই ব্যক্ত করিলাম । বিচারকৌশল: দেখিয়৷ জয়স্তের 
অভিপ্রায়সন্বন্ধে অনুমান করিবারও প্রয়োজন নাই। জয়ন্ত স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে, এরূপ অবস্থা মানুষের ঘটে, ষে অবস্থায় মানুষ আত্মগৌরব- 
সাধক স্বীয় নির্দোষ যথার্থজ্ঞানকে পরের অপ্রামাণ্যারোপ হইতে রঙ্গ 
করিবার জন্য ছলাদিকেও ব্যবহার করে। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিবাদীর 

পক্ষ দুর্বল এবং স্বপক্ষ প্রবল জানিয়াও সময়বিশেষে হতপ্রতিভ হইয়৷ 
বিরুদ্ধপক্ষদাধনের জন্য প্রতিবাদীর উত্থীপিত 'প্রতিহেতুকে দুষিত 
করিবার মানসে সহসা হেত্বাভীসের উদ্ভাবন করিতে ন। পারেন, এবং 

স্বপক্ষকে নির্দোষ করিয়! প্রমাণিত করিতে ভূলিয়। ধান, তখন আত্মসম্মানি 
বজায' রাখিবার জন্য ছলাদির দ্বারাও প্রতিবাদীকে অভিভূত করিতে 
পারেন, এবং সেইভাবে প্রতিবাদীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাও করিতে 

পারেন। ' যদি বল যে, প্রতিবাদীও এ উপাষে বাদীকে পরাজিত করিতে 
পারেন, হ্যা, ঠিক কর্থ বটে; কিন্তু বাদীও এপ্রকারে পুনরায় প্রতিবাদদীকে 
প্রতিনিবৃন্ত করিতে পারেন, ফল কথ! এই ভাবে পরস্পরের উপর্ধযপরি 
সংঘর্ষ চলিলে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে কে জয়ী কে বা পরাজিত এই লইয়া 
সংশয় করাও বরং ভাল, কিন্ধ জড়বুদ্ধি-বশতঃ পরাজয় স্বীকার কর! ভাল 

নছে। অতএব ছলাদির আশ্রয় লইয়া সময়বিশেষে গর্ববপ্রকাশ নিন্দনীয় 
নছে। ঘদি বল যে, এরূপ প্রকারে কার্ধ্যসাধন অশিক্ষিতপ্রধান-জনতা- 
পূর্ণ সায় জিগীষাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে শোভন হইতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞ 



শিক্ষিতপুর্ণ : সভায়, শেঁভন, নহে। বিশেষতঃ সংসারকারণীভূত মিধ্যা- 
জ্ঞানের, 'প্রতিবন্ধকৃতত্বজ্ঞানের উপায়ীতৃত মোক্ষশান্ত্র_ আ্ন্বীক্ষিকীবিস্ভায় 
ছলাদিপূর্ণ জল্লাদির উপদেশও : উচিত -নহে। ইহার উত্তরও : কালজ্ঞ: 
জয়ন্ত দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন ষে, মোঙ্গরূপ অসুরের জন্য তত্বজ্ঞানরূপ' 
বীজের রক্ষক-বিশুদ্ধ জ্ঞানের উজ্ববলমূর্তি কোন মুমুক্ষ যখন শিষ্যমগ্ুলী- 
বেষ্টিত হইয়া পরমার্থতত্বের উপদেশে নিযুক্ত, তখন যদি কোন অভর্রোচিত. 
বাবহারের আচার্ধয--ধূর্তকুলচুড়ামণি__ছলনায় স্থপটু-_শিক্ষিতাভিমানী 
নাস্তিক আসিয়। বেদাদির নিন্দা করিয়া কপটবিচারে বদ্ধপরিকর 
হইয়া পড়ে, তখন সেই ধীরপ্রকৃতি__শাস্তিগুণের পরম আদর্শ-_সুমুক্ষ 
“উপদেশ! হি মুর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয্ে এই নীতি অনুসারে শাল্সর- 
তত্বের আলোচন! বন্ধ করিয়া, উপেক্ষায় তরলম্তি শিষ্যগণের অবসাদের 

ও হ্বপরাজয়ের মিথ্যাপবাদের আশঙ্কায়, অসার তাদৃশ ছলাদিপুর্ণ 

জল্লাদিরূপ বাগ্জালের গভীরতাড়নায় তাহাকে বিহত বিধ্বস্ত করেন। 

নুতরাং মুমুক্ষুরও স্ময়বিশেষে জল্লাদির শরণাগত হইতে হয়। অতএব 
মোক্ষশাজ্ে জল্লাদির উপদেশ সমীচীন। 

বাদের ন্যায় জল্লেও প্রমাণ এবং তর্কের দ্বার স্বন্বপক্ষস্থাপন ও 

পরপক্ষ-প্রতিষেধ থাকিলেও বাদ অপেক্ষা. জল্লের বৈশিষ্ট্য এই যে, জল্লে 
এক পক্ষে প্রমাণ আর এক পক্ষে অপ্রমাণ থাকিলেও সেই অপ্রমাণরে 
প্রমাণ বলিয়া বা! কুতর্ককে স্থৃতর্ক বলিয়া অন্তর বিচারক বিচারক্ষেত্রে 

সময়মত জেদসহকারে চালাইয়৷ থাকে । কিন্তু বাদে জেদের বশবর্তী 
হইয়া বিচারে কেহ প্রবৃত্ত হয় না। বাঁদবিচারে একপক্ষের ভ্রয় 

ধাকিলেও 'তাহ! ইচ্ছাকৃত নহে। বাদে আহার্যয জ্ঞানের .সংশ্রব, বাই, 

ফিন্তু জল্লে আছে। জল্লে অপ্রমীণকে অপ্রমাণ বলিয়৷ এবং কুতর্ককে কুতর্ক 

বলিয়৷ দ্বয়ং বুঝিলেও অপরের নিকট তাহাকে প্রমাণ বলিতে ঝ! কুতর্ককে 
তর্ক বলিতে কুষ্টা, আসে না। প্রভারণাঁর অভিনয় বাঁদে নাই, কিন্ত 
পল্লাদিতে. আছে।. জিগীযার বশে: মানুষ এভাবে কপটব্যবহারের 
পক্ষপাতী হইয়। পড়ে । সামরিক উদ্েদার নল মারের: বে লন 

'ভ 
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বাঁদ-ও জল্লের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দেখিলেও উহাদের পার্থক্য অনুভূত 
'হয়।. ''বদতি অনেন তত্বমিতি রাদঃ [ অর্থাৎ তত্তুনিশ্চয়কাঁরণীভূত কথা- 
বিশেষকে বাদ বলে ] এবং 'জল্লতি পরপ্রতিষিদ্ধপক্ষং স্থাপয়াতি অনেন ইতি 
জল্প.: [অর্থাৎ পরপ্রতিষিদ্ধ-পক্ষস্থাপনোপায়-কথাবিশেষকে জল্প বলে. ]। জন্প 

লক্ষণের ঘটকীভূত যথোক্তোপপন্ন এই কথীটী লইয়! অনেক প্রকার বাঁদ- 
প্রতিবাদ আছে। ভাত্তকারের মতে বাদসূত্রে 'কথিত বিশেষণগুলি জল্প- 
লক্ষণেও প্রযোজ্য । এই বিশেষণগুলির পরিচয় পূর্বের দিয়াছি। উদ্দ্যোত- 
কর “বথোক্তোপপন্ন এই কথাটা লইয়া একটা পূর্ববপক্ষের উত্থাপন 
করিয়াছেন, সেই পুর্ববপক্ষটা হইতেছে এই যে, পূর্ববসূত্রে সিদ্ধাস্তাবিরুদ্ধ 
এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই ছুইটা কথার যাহ! অর্থ, তাহার- ছারা বাদবিচারে 

নিগ্রহস্থান-বিশেষের নিয়ম সুচিত হইয়াছে । সেই নিয়মবিশেষ জল্লে 
অপেক্ষিত হইলে বিরোধ হয়, কারণ জল্লে নিগ্রহস্থানের নিয়ম নাই। 
সকল : নিগ্রহস্থান জল্লে উদ্ভাব্য। এবং কাহারও মতে প্রমাণতর্ক- 

সাধনোপালস্ত এই কথাটার যাহা অর্থ, তাহার দ্বারা বাদবিচারে বাদী এবং 
প্রর্তিবাদীর মধ্যে কেহ অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়া জানিয়াও প্রমাণ বলিয়া 
এবং তর্কাভাসকে তর্কাভাস বলিয়া জানিয়াও তর্ক বলিয়! ব্যবহার করিতে 

পারিবে না এই নিয়মটা সূচিত হুইয়াছে। কিন্তু জল্লে এ প্রকার নিয়ম করা 
অসঙ্গত, কারণ জল্পটী বাঁদের বিপরীত। অপ্রমাঁণকে অপ্রমাণ বলিয়া স্বয়ং 
বুঝিলেও পরের চোখে ধুলি দিয়া প্রমাণ বলিয়া চালাইলেও. এবং 
তর্কীভাঁসকে তর্কাভাস বলিয়া! স্বয়ং বুঝিলেও অপরকে ঠকাইয়৷ তর্ক বলিয়৷ 
'চীলাইলেও  জল্লবিচারের ' অধিকার নষ্ট হয় না। অতএব মহুধির 
“যধোক্তোপপন্ন' এই কথাটা সঙ্গত নহে। এই প্রকার পূর্ববপক্ষ উত্থাপন 

করিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, কণ্িত বিশেষণগুলির যাহা শব্দলভ্য অর্থ, 

তাহা গ্রহণ করিলে কোন প্রকার বিরোধ হইবে না, কিন্তু অর্থলভ্য অর্থ 

গ্রহণ করিলে বিরোধ হুইবে। পূর্ববপ্রদর্শিত সূচিত নিয়মগুলি অর্থলভ্য 

অর্থ, সৃতরাঁং জল্লে তাহা অগ্রীহা? মহধি এরই অভিপ্রায়েই “যথোক্তোপপক্ন' 
.এই কথাটা দিয়াছেন। . উদ্দ্যোতকর মহষি কণাদের ২টা সূত্র উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাঁইয়াছেন যে, অনেকস্থলে শব্দলভ্য অর্থ” গ্রাহ্া হয়, আর অর্থলভ্য 
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অর্থ পরিত্যক্ত হয়। উদ্দ্োতকর এই প্রকার সমাধানের উপর যদ্দি কেহ 
অপন্ভষ্ট হন, ইহা মনে করিয়া অন্প্রকার সমাধানও করিয়াছেন। 

উদ্দ্যোতকরের ২য় সমাধান এই যে, “যধোক্তোপপন্ন এই পদটা মধ্যপদ- 
লোপিসমাস্-নিষ্পন্ন। [ অর্থাৎ কথিত বিশেষণ-গুলির মধ্যে জল্লে যাহ 
উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত, তাহার দ্বার উপপন্ন | একটা উপপন্নশব্ের 

লোপ করিয়! এ পদটা নিশপন্ন হুইয়াছে। উদ্দ্যোতকরের এই ২য় সমাধানটা 
যুক্তিযুক্ত নহে, যদি যুক্তিযুক্ত হইত, তবে ভাম্যকার বাদসূত্রোল্লিখিত সমস্ত 

বিশেষণগুলির উল্লেখ করিয়। 'যথোক্তোপপন্ন* এই কথাটীর ব্যাখ্য। করিলেন 

কেন? ইহার উত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, যে, এ বিশেষণগুলির 
উল্লেখদ্বার৷ ভাম্যকারেদ্ধ এইরূপ তাৎপর্য সূচিত হইতেছে না যে, এ 
বিশেষণগুলি অবিকলভাবে জল্লে প্রযোজ্য । পরন্ত্র ভাষ্যকার যথাক্রমে 

বিশেষণগুলির উল্লেখদারা! যথাক্রমে বাদসূত্রের পাঠ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
[ অর্থাৎ বাদসূত্রে বিশেষণগুলি কোন্ প্রকারক্রমে উল্লিখিত আছে, তাহা 

জানাইয়াছেন ] তাহ! জীনিতে পাঁরিলেই বিশেষণগুলির গ্রাহতা হেম্বতা- 
বিষয়ে সহজেই মীমাংসা হুইবে। ইহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। 
তাতপর্য্যটাকাকারও 'যধোক্তোপপনন” এই কথাটার উদ্দেশ্য ব্যক্ত 
করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, জল্লের লক্ষণ করিতে গেলে বাদের লক্ষণটা 
বেশ করিয়া দেখা উচিত, সেইজন্য ভাহ্যকাঁর সমস্ত বিশেষণগুলির যথাক্রমে 

উল্লেখ করিয়াছেন। তীঁপর্্টাকাকার বিশেষণগুলির মধ্যে কোন্টা 
গ্রাহ্থ, কোন্টী বা হেয় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই, তাহার কথায় 
বুঝ! যায় যে, তত্ত্বিশেষণবোধক পদগুলির যাহ! শব্দলভ্য অর্থ তাহা 
এখানে গ্রাহ্য, অর্থলভ্য অর্থ এখানে গ্রাহা নহে, ইহ! বুঝাইবাঁর জন্যই 
ভাম্তকার জল্ললক্ষণসূত্রের ভাঙ্ে বাদলক্ষণোলিখিত “বিশেষণগুলি যথাক্রমে 

উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথও মধ্যপদ্দলোপী সমাসের অবলম্বনে 

রই সূত্রের ব্যাথ্যা করিয়াছেন। 
উদ্দ্যোতকরের ২য় সমাধানটা সঙ্গত নহে, কারণ & অনুবৃতিন্বারা 

:* পূর্বদ্জন্থিত-পাল্ত উত্তরচৃত্রে উপহিতিনি । তন্তাশ্চ পর্যযা়শব্ঃ অধিকাঁরঃ, স চ ত্রিবিধঃ, 
দিংহাঁধলোকিতরপঃ, হও কগ ভিরপঃ গঞ্গাত্রোতোরপপ্চেতি। 
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[ অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রশ্থিত পদের উত্তরসূত্রে যোজনাদ্বারা ] জল্পসূত্রে সঙ্গমনীয় 
তন্তদ্িশেষণবোধকপদের সহজতঃ লাভসম্ভাবনা আছে। স্থতরাং 

তাহার লাভের জন্য পিষ্টপেষণসদূশ “যথোক্তোপপন্ন” এই কথাটার 
প্রয়োজন, নাই। ইহা আমার কথ! নহে। জয়ন্ত ভট্ট স্বয়ং জল্লসূত্রে এই 
কথাটী বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের মতে* প্রমাণাভাস ও তর্কাভাসের 
উদ্ভাবনীয়তা-সূচনার জন্য 'প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ত' এই কথাটার উল্লেখ। 
ইহাই যদ্দি হয়, তাহা হইলে উদ্দ্যোতকরের মতে “যথোক্তোপপন্ন»” এই 
কথাটার দ্বারা “প্রমাণতর্কসাধনোপালত্ত ও পপক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ এই 
উভয়মাত্রের অতিদেশ হুইবে। “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' ও “পঞ্চাবয়বোপপন্ন, 
এই পদঘ্বয়ের অতিদেশ হইবে না। কারণ__-এই পদদ্বয় নিয়মবিশেষ- 
সূচনার্থ। কিন্তু জল্লে এ নিয়ম সম্ভবপর নহে। ইহাই বান্তিককারের 
মত। ভাষ্যকারের মতে সকলেরই অতিদেশ হইবে। [ অর্থাৎ কথিত 

চারিটা বিশেষণই জল্লে প্রযোজ্য ] স্থতরাং ভাষ্যকারের সহিত বাণ্তিক- 
কারের এই লইয়া মতভেদ আছে। 

জরনৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট আরও একটা মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই 
মতে 'পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ' এইটুকুমাত্র “যথোক্তোপপন্ন এই কথাটার 
দ্বারা অতিদেশলভ্য, অপর অংশ নহে। পু্বের্ব পপ্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ত' 
এই কথাটার দ্বার! যাহা সুচিত হইয়াছে তাহ দেখাইয়াছি, এবং তাহা জল্লে 
বাধিত তাহাও দেখাইয়াছি। এই মতটা তাহাঁরই পৌঁষক বলিয়া আমার 
মনে হয়, যেহেতু অনুবৃত্তিবাদী 'প্রমাণতর্কসাধনোপালস্তে'র অনুবৃত্তির 
কথা বলেন নাই। জয়ন্ত এই অনুবৃত্তিশব্দের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তিনি 
বলিয়াছেন, অনুবৃত্তির দ্বারা যখন মনোমতবিষয়বোধক পদের লাভ হইতে 

পারে, তখন “যথোক্তোপিপন্ন এই কথাটা বলিবার প্রয়োজন নাই। এই 
মত অপেক্ষা সর্ববাতিদেশবাদী ভাষ্যকারের মত সমীচীন। কারণ-_ 

'যথোক্তোপপন্ন* এই কথাটীর স্বারসিক অর্থই গ্রাহ্য । স্বারসিক অর্থ 
গ্রহণ করিতে হইলে বাদপুত্রকথিত বিশেষণ্চতুষটয়েরই গ্রহণ কর! উচিত। 
মধ্যপদলোপী সমাসের আশ্রয় লইয়। ইহার অন্যথ। করিলে “যথোক্জোপপন্ন' 

এই স্থলে “্যথা'পদের বৈরধ্য হইয়া পড়ে। উক্তোপপন্ন এই কথ! বলিলেও 
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চলিত। পুর্ববসূত্রকথিত বিশেষণগুলির যথাক্রমে জল্লে সম্বন্ধ বলিবার 
জন্যই মহধি “যথা”পদের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়ন্ত এই মীমাংসার উপর 
একটা পূর্ববপক্ষ উত্থাপিত করিয়াছেন, সেই পূর্ববপক্ষটা এই যে, বাদের 
লক্ষণটী অবিকলভাবে জল্লে আসিলে বাদ ও জল্লের পার্থক্য হইবে কিরূপে? 
ইহার উত্তর জয়ন্ত দিয়াছেন:। জয়ন্ত বলিয়াছেন যে, বিশেষণবোধক 
উক্ত পদ ৩টীর শবধলভ্য যে অর্থ তাহাঁরই অতিদেশ হইবে। অর্থ- 
লভ্য যে অর্থ [ অর্থাৎ যে অর্থগুলি সুচিত বলিয়। পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে ] 

তাহাদের অতিদেশ হইবে না। ইহা! স্বীকার করিলে কোন প্রকার 
অনুপপত্তি হইবে না। পূর্বের (প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালস্ত' এই পদটা দ্বার! 
প্রমাণ ও তর্কসম্বন্ধে যে অনাহার্য্য জ্ঞানের সুচন। হইতেছে বলা হইয়াছে, 
কেবলমাত্র প্রমাণাভাস এবং তর্বীভাসের উদ্ভাব্যতা সুচিত হয়নি, 
তাহা জয়ন্তেরও সম্মত। হ্থতরাং জয়ন্তের মতে জল্লে তাদৃশ অনাহার্য্য 
জ্ঞানের সুচনা পরিত্যস্ত । জল্লে যে ছলাঁদির কথা বলা হুইয়াছে, তাহাও 
বুদ্ধিপূর্ববক প্রযোজ্য, ইহাও জয়ন্তের সন্মত। অতএব জয়ন্তের মতে 
যেধোক্তোপপন্ন এই কথাটার ভাষ্যকারকৃত ব্যাখ্যানই সঙ্গত। লোক 
জয়লাভের উদ্দেশ্যে জল্লবিচারে প্রবৃত্ত হয়, ইহা! উদয়নের উক্তি দ্বারাও 

সমধিত হয়। উদয়ন বলিয়াছেন: যে-_-“বিজিগীষমাণয়োরভয়োরপি 
সাধনোপালভ্তবতী কথা জল্পঃ” অর্থাৎ জিগীষার বশবর্তী বাদী এবং প্রতি: 
বাদীর স্বস্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষদূষণের উপযোগী বিচারবাক্যকে জল্প বলে। 

এই জল্লবিচারে সভার অপেক্ষা আছে। কারণ--ইহা জিগীষুর বিচার 
এবং বিতগাও এতাদূশ । জিগীষামূলক বিচার সভা-ব্যতিরেকে হয় না। 
এই জল্লবিচারে পক্ষপাতিতাদিদোষশৃন্ত কোন বিশিষ্ট বিদ্বান মধ্যন্থ 
আবশ্বক। যে লোকসমূছের মধ্যে রাজা বা রাজার গ্যায় ক্ষমতাশালী 
পুরুষ সভাপতি, উপযুক্ত মধ্যস্থ এবং বিচারবোদ্ধ৷ সভ্যপুরুষ উপস্থিত, 
তাদৃশ লোকসমূহকে সভা বলে, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন । 
বাঁদবিচারে এইরূপ সম্ভার অপেক্ষা নাই। তবে সাধারণতঃ বাদ, জল 
এবং বিতগাকে কথা বলে বলিয়া! উক্ত ত্রিবিধ কথার ছয়টা অঙ্গ আঁছে। 
বিচাধ্য বিষয়ে একাধিক বক্তার বিস্তৃত বাক্যকে “কথা” বলে। :” .... 
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(১) বিচার্্য বিষয়ের স্থিরীকরণ ও প্রমাণাঁবলম্বনে প্রতিজ্ঞা [ অর্থাৎ 

এই প্রমাণের দ্বারা এই বিষয়টা প্রমাণিত করিব এই প্রকার প্রতিজ্ঞা ]। 
(২) কথাবিশেষব্যবস্থা (অর্থাৎ বাদ, জল্প এবং বিতগার মধ্যে 

কোন্ বিচার হইবে, তাহার ব্যবস্থা )। 
(৩) বাদী এবং প্রতিবাদীর নিয়ম (€ু বাদী হইবে, জা কে 

ব৷ প্রতিবাদী হইবে তাহার ব্যবস্থা )। 
(৪8) সভাপতি এবং সভ্যের বরণ। 

(৫) সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনবিষয়ক প্রতিজ্ঞ৷ বাক দিক 

থানবিশেষের উদ্ভাবনবিষয়ক প্রতিজ্ঞ! ৷ 
(৬) বিচারকাল-নিয়ম। 

এই ছয়টা উক্ত কথার অঙ্গ । তাঞ্চিকরক্ষাকার এই কথা বলিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে-_ 

“বিচারবিষয়ো। নানাকর্তৃকে। বাক্যবিস্তরঃ ৷ 

কথ৷ তশ্যাঃ ষড়ঙ্গানি প্রাহুশ্ত্বারি কেচন ॥% 

তাকিকরক্ষা-_-৩৬ কাঁরিক!। 

কাহারও মতে উক্ত কথার অঙ্গ চারি প্রকার-_ 

(১) বাদি-নিয়ম, (২) প্রতিবাদি-নিয়ম, (৩) সভ্য-বরণ, 

(৪) সভাপতি-বরণ। যদি উক্ত বিচারে লিপিব্যবহার আবশ্যক হয়, 

তাহা হইলে লেখক নিযুক্ত করিতে হুইবে। কিন্তু এ লেখক বাদী 
এবং 'প্রতিবাদীর সম্মত হওয়। আবশ্যক ৷ এবং বাদাতিরিক্তস্থলে বিচারের 

পুর্বেবে বাদী এবং প্রচ্ভিবাদীর বিষ্তা লইয়া তুলনার আবশ্যকতা আছে। 
তুলনা! অজ্ঞাত থাকিলে বিচারপ্রবৃত্তির উচ্ছেদ হইয়৷ পড়ে। কারণ-- 

'অন্ুহুষ্কুরূতে ঘনধ্বনিং 

নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী ॥” 

এবং তুলন! অসস্তব হইলে, [ অর্থাৎ প্রতিবাদী হুইতে বাদী বা বাদী হইতে 

* বাঁদবিচারে দমন্ত নিগ্রহহান উদ্্ভাব্য হয় না বজিয়! বৈকর্লিক বিধান হইয়াছে | 

১১ . ' 
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প্রতিবাদী শ্রেষ্ঠ হইলে ] তাহাদের বিচারকথা ব্যর্থ হইয়া পড়ে,. কারণ 
সমকক্ষতা না থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের কথা হইতে তত্বনিশ্চয়ের 
কোন প্রকার সাহাব্য হয় না। বাদবিচার না করিলেও কাহারও 

উক্ত অন্যতর পুরুষবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সেই পুরুষের উপদেশ 
হইতেই তত্বনিশ্চয় হইতে পাঁরে। সভ্যেরও নিয়ম আছে, প্রথমতঃ 
সভ্যগণ বাদী এবং প্রতিবাঁদীর সম্মত হওয়া আবশ্যক এবং তাহাদের 
প্রত্যেকের কথ! বুঝিবার সীমর্থ্য থাকা চাই। বাদী এবং প্রতিবাদীর 
মধ্যে কাহারও প্রতি রাগ বা দ্বেষ থাকিলে চলিবে না । বাঁদি-প্রতিবাদীর 

'উপস্থাপিত বিষয় বুঝিবার ও বুঝাইবার সামর্থ আবশ্যক । সভ্যের সংখ্য। 
সমান হুইলে চলিবে না। বিষমসংখ্যার প্রয়োজন, সভ্যের সংখ্যা তিনের 

ন্যুন না হয়, সেই পক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইরূপ ভাবে সভা হইলে 
সেই সভায় কোন প্রকার মতদ্ৈধ ঘটিলে অধিক লোকের মত লইয়া 

বিষয়নিপ্ধারণ হইবে। 

সভ্যের কাঁ্ধ্যও ব্যবস্থাপিত। সভ্যের কাঁধ্য নিয়মিত না হইলে সভার 

শৃঙ্খল! থাকে না। বিচাধ্যবিষয়-ব্যবস্থা, বিচারনিয়ম, বাদী ও প্রতিবাদীর 
নিয়ম প্রবর্তন, ও বিচারকের গুণদোষকীর্তন, বিচারগত ক্রটির প্রদর্শন, 
এবং বিচারকঘ্বয়ের মধ্যে যিনি অসঙ্গত বলিবেন, সেই অসঙ্গতি বুঝিয়! 
পরে সভার মধ্যে সেই অসঙ্গত বাক্যগুলির উচ্চারণাস্তে অসঙগতিপ্রদর্শন । 

এই সকল কাধ্যগুলি বিচারসভাঁর সভ্যগণ করিয়া থাঁকেন। বিচার- 

সভায় যিনি সভাপতি হইবেন, তাহার সভাপতিত্ব সভ্যগণের এবং বাদী ও 

প্রতিবাদীর অনুমোদন ব্যতীত হইবে না। সভাপতিও রাগদেষরহিত 
হইবেন, এবং তাহার নিগ্রহানুগ্রহে সামর্থ্য থাক্ষা আবশ্যক । নচেৎ 

তিনি সভাপতির আসনে বসিবার অনুপযুক্ত । তাহার কর্্মও অসাধারণ, 

বিচারকাধ্য সমাপ্ত হইলে তাহার ফলাফল তিনি জনসাধারণ্যে প্রচার 

করিবেন। জল্লাদি-বিচারসভায় এই প্রকার প্রণালী অবলম্িত হইত। এই 

সকল সভাতেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন শৌভন হয়। সূত্রকার মহধিও 
৫ম অধ্যায়ে নিগ্রহস্থানবিচার-প্রকরণে কোন কোন নিগ্রহস্থানের লক্ষণসূত্রে 

পরিষতৎশব্ের উল্লেখ কিরিয়া এইজাতীয় সভারই পরিচয় দিয়াছেন, 
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ইহা আমার মনে হয়। এই যে সভাসংক্রান্ত নিয়মের আলোচন৷ 
করিলাম_ইহ! আমার স্বকপোলকল্লিত কথা নহে, তাফিকরক্ষার 

টাকাকার মল্লিনাথ এই সকল কথ! বলিয়াছেন। বাদবিচারে কিছু 
বিশেষত্ব আছে । বাদবিচারে কথিত রীতি অনুসারে সভ।, সদশ্য এবং 

সভাপতির নিয়ত অপেক্ষা নাই। তবে যদ্ঠি দৈববশতঃ বাঁদবিচাঁর-সময়ে 
উপযুক্ত মধ্যস্থ উপস্থিত হন, তাহা হুইলে বিচারকছয় প্রমাদকৃত ছুর্বিচার- 

শঙ্কানিবৃত্তির জন্য তাহার মধ্যস্থতা আদরপূর্ববক স্বীকার করিবেন। 
কিন্তু জল্লবিতগু র ন্যায় বাদ্বিচারে দৈবাগত সভ্য বা সভাপতির কথিত- 

নিয়মরক্ষায় ব্যাপৃতত হইতে হইবে না। কারণ এই বাদবিচার সভ্যগণকে 
বুঝাইবার জন্য নহে। সভ্যসংঅব না৷ থাকিলেও গুর্ববাদির সহিত 
বাদবিচার হুইয়। থাকে । উদ্দোতকর বাদবিচারের এই বিশেষত 
স্বীকার করিয়াছেন। দৈবাগত উপযুক্ত ব্যক্তির মধ্যস্থতাম্বীকারে বাচস্পতি- 
মিশ্রেরও কোন আপত্তি নাই, তিনিও সমর্থন করিয়াছেন। বিচার- 

পদ্ধতির ব্যবস্থাপক আধ্যমনীষিগণ বিচারসন্বন্ধে যেরূপ নিয়মবন্ধন 

করিয়৷ গিয়াছেন, তাহ! দেখিলে গাহান্দের সত্যানুসন্ধানস্পৃহার প্রভাব 
হুদয়জম হইতে পারে। তাহাদের বিচারপদ্ধতি-নির্দেশ, অধিকারি- 

পদ্ধতি-নির্দেশ, সদম্যপদ্ধতি-নির্দেশে এবং সভাপতিপদ্ধতি-নির্দেশ 
দেখিলে বর্তমান যুগের বিচারকে অবিচার বলিতে কোন প্রকার কু 
আসে না। প্রকৃতরীতি অনুসারে বিচার করিলে বোধ হয় অনেক 

বিচারকের নিগৃহীত হইতে হয়। এখন প্রায় সকলেই পাগ্ডিত্যের 
ছুরভিমানে বিচারক হইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাহাদের বিচারনীতি 
অনরগত ইহা বল! অত্যুক্তি নহে। হয়ত কেহ বিচারনীতি জানিতে 
পারেন, কিন্তু পদে পদে সেই নীতিন্ন লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। কালের 
প্রভাব দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয় যে 'নীতি-ভীতিমুপাগতা” ৷ | 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ জল্লবিচারের একটা পদ্ধতি দৈখাইয়াছেন। 

তাহার মতে বাদী প্রথমতঃ প্রমাণ এবং তর্কের সাহায্যে ন্বপক্ষ স্থাপন 
করিবেন। তাহার পর প্রমাণবল-যোগে প্রমাণায়মান পঞ্চাবয্বের খ্বারা 

প্রযুক্ত হেতুর সামান্যরূপে এবং বিশেষরূপে নির্দোষ প্রদর্শন করিবেন। 
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তাহার পর প্রতিবাদী বাদীর উক্তি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন ইহা বুঝাইবার 
জন্য বাদীর উক্তির অনুবাদ করিয়া হেত্াভাস ভিন্ন পূর্বাপর নিগ্রহস্থানের 
উদ্ভাবন করিবেন। নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন অশক্য হইলে বাদিপ্রযুক্ত 
হেতুর প্রতি হেত্বাভাসের উদ্ভাবন করিবেন। হেত্বাভাসের উদ্ভাবন- 
দ্বার! বাদিপ্রযুক্ত হেতুকে দূরিত করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করিবেন। তাহার 

পর বাদীও এঁ প্রকারে প্রতিবাদীর উক্তি বুঝিয়াছেন ইহা মধ্যস্থকে 
বুঝাইবার জন্য প্রতিবাদীর' উক্তির অনুবাদ করিয়া নিগ্রহস্থানের 
উদ্ভাবনের চেষ্টা করিবেন। নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন অশক্য হইলে 
হেত্বাভাসের উদ্ভাবনদ্বার৷ প্রতিবাদিপ্রযুক্ত হেতুকে দূষিত করিয়া 
প্রতিবাদীর পক্ষখগ্ুনপূর্ববক স্থাপিত স্বপক্ষকে দৃঢ় করিবেন। এইভাবে 
বিচার না করিয়া বিচারক্রম লঙ্ঘন করিলে মধ্যস্থগণ বিরক্ত হুইয়। পড়েন 

এবং ক্রমলঙ্ঘনকারী নিগৃহীত হন। যিনি এইভাবে বিচার করিতে সমর্থ 
হইতে পারিবেন না, তিনি পরাজিত হুইবেন। সভাপতি ও মধ্যস্থ 
সেই পরাজয়ের ঘোষণা করিবেন। 

চরকসংহিতাকাঁর উক্ত বাদ, জল্প এবং বিতগ্ডা তিনটিকেই “তদ্বিস্ক- 
সংভাষা' বলিয়াছেন। বাদী এবং প্রতিবাদীর বিগ্ভার বিষয় যদি ভিন্ন 

হয়, এবং ভাষাও যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের বাদ-প্রতিবাদের 

অন্থবিধ! হয় বলিয়া বাদ, জল্ল এবং বিতগু। অসম্ভব হইয়! থাকে, সুতরাং 
বাদাদিকে “তদ্বিদ্ক-সংভাষা' বলিয়াছেন, ইহ! আমার মনে হয়। 

তাকিক-রক্ষাকারের প্রদূণিত কথাসম্বন্ধীয় বড়ন্দের আলোচনা! করিলেও 
এই কথা পাওয়া যায়, ইহা পূর্বেব দেখাইয়াছি। বাদবিচারম্থলে গুরু 

স্পর্ধা ত্যাগ করিয়া শিক্ষার্থীকে ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর অজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ 
করেন, এবং জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বার *শিক্ষার্থীকে ধশস্বী করেন ও তাহার 
বাগ্মিতা বর্ধিত করেন। যদিও জল্পস্থলে বিচার করিতে করিতে বাদি-প্রতি-. 
বাদীর অন্তরের অজ্ঞাত কোন্ বিষয়ের আলোচনা হওয়ায় এ অজ্ঞাত 
বিষয়ের শিক্ষার দ্বারাও অন্যতরের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে পারে, তথাপি এই 
ঘুটন। লইয়া বাদজল্লের নির্ধিবশেষত। হইবে না কারণ বাদ স্পর্ধাহীনের 
বিচার, 'জল্প. স্পর্দাবানেক্স বিচার। পাগ্ডিভ্তজনিত স্প্ধার প্রভাবেই 
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নিজ পাণ্ডিত্য প্রচার করিবার জন্যই সহসা সেই নূতন বিষয়টা (যাহা 
জানিলে অন্তরের পাগ্ডিত্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ) বলিয়৷ ফেলেন। চরক- 

সংহিতাকারের এই আলোচনাটা বেশ যুক্তিপুর্ণ। সংহিতাকারের অন্যান্ত 
কথ! বাহুল্যভয়ে লিখিলাম না। তিনি বাদের একটা 'পৃথক্ নাম 
দিয়াছেন, সেই নামটা হইতেছে “সংধায় সংভ্াষা'। এই নাম হইতে বেশ 
বুঝা যাইতেছে যে বাদ-বিচারটা বিদ্বেষ ও অহঙ্কার ত্যাগ না করিলে 

হয় না। মনের মিল না হইলে এই বিচার অসম্ভব। জল্প এবং 
বিতগারও পৃথক্ নাম দিয়াছেন, সেই নামটা হইতেছে “বিগৃহা সংভাষাঃ । 
এই নাম হুইতেই স্থুস্প্ট বুঝা যাইতেছে যে, জল্ল ও বিতণ্ডা উহার 
বিপরীত। বিদ্বেষ ও অহঙ্কারযোগে এই বিচারটা প্রবর্তিত হয়। 

মনের মিল জলাঞ্তলি দিয়া বিবাদ-বিসংবাদ-পুর্ণ হৃদয়ে এই বিচারে 
উভয়ে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে৷ স্থতরাং শক্তিশালী সভাপতি ও উপযুক্ত 

মধ্যস্থ এই বিচারে বিশেষ অপেক্ষিত। এইবর বিতগার আলোচন৷ 
করিব। 

সৃত্রকার মহুষি বলিয়াছেন “দ প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনে! বিতগ্ড' [ অর্থাৎ 
প্রতিপক্ষের স্থাপনাশৃন্ত জল্প বিতগা ] জল্লে বাদী এবং প্রতিবাদী 
উভয়েরই স্থাপ্য পক্ষ আছে, এবং অন্যতর অন্যতরের পক্ষ খণ্ডন করিয়া 
থাকেন। বিরুদ্ধপক্ষের খগুন ন! করিলে স্বপক্ষস্থাপন অসম্ভব হয়। 

জল্লে বিচারমল্প ঞিগীষু বিচারকদ্য় বাদী এবং প্রতিবাদীর ভূমিক। গ্রহণ 
করিয়া সভা-রজমঞ্জে একজন প্রমাণ ও তর্কের সাহায্যে অপরজন প্রতারণ! 

ধরা না পড় পর্য্যন্ত স্ববিদিত প্রমাণাভাসকে প্রমাণ বলিয়া! চালাইয়া, 
তর্কাভাসকে তর্ক *বলিয়৷ চালাইয়া, দন্তপূর্ববক হেতু-প্রতিহেতুযোগে 
ম্যায়ের অবতারণ| করিয়া! একই আশ্রয়ের উপর প্রত্যেকের স্থাপ্য 
এঁকৈক ধন্দম লইয়। বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ের স্থাপন করেন এবং প্রতিবাদীর 

মত খগুন করেন এবং আবশ্যকমত ছলাদির দ্বারাও স্থাপন ও খগুন 

করিয়া থাকেন, কিন্তু বিতগার ভাব অন্য প্রকার। বিতণ্ডায় বাদী 
স্থাপন ও পরের মত খগুন উভয়ই করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রতিবাদী 
কেবলমাত্র বাদীর মত খগুন করেন, স্বপক্ষ "স্থাপন করেন না। এই 
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জন্য মহধি প্রতিবাদীর স্থাপনাংশশৃন্য জল্পকেই বিতণ্ডা বলিয়াছেন। 
অর্থাৎ সূত্রকারের কথার দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, বাদীর স্থাপ্য 
পক্ষ অপেক্ষায় প্রতিবাদীর স্থাপ্য বিরুদ্ধ-পক্ষই প্রতিপক্ষ, তাদৃশ বিরুদ্ধ- 
পক্ষের স্থাপন না করিয়া প্রতিবাদী যদি বাদীর পক্ষের খণ্ডন করেন, তাহ! 
হইলে এবং জঙ্লের অন্যান্ত লক্ষণ পরিত্যক্ত না হইলে সেই বিচারবাক্যকে 
বিতণ্ু। বল! যাইবে। 

প্রতিবাদীর অভিমত পক্ষই প্রতিপক্ষ, সেই বিরুদ্ধ-পক্ষ যখন বিতণীয় 
স্থাপনীয়তার অভাবে আলোচিত হয় না, তখন বিতণ্াবাক্যকে প্রতিপক্ষ- 

স্থাপনাশুন্ত না বলিয়। প্রতিপক্ষশূন্ত বলাই উচিত। স্বল্প আকারে লক্ষণ 
উপপন্ন হুইলে বড় আকারে লক্ষণ করা উচিত নহে, এইরূপ আশঙ্কা 
করিয়া তাহার নিরাস ভাষ্যকার স্বয়ংই করিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর বিতগু 
বিচারে একটা পক্ষ স্থির নাই-__ইহা! ঠিক নহে, মনে মনে একটা পক্ষ 
স্থির আছেই, লক্ষ্য স্থির না রাখিয়! পরপক্ষ প্রতিষেধ করা বাতুলতামাত্র। 
ইহা মনে করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাপক 
বাঁক্যই প্রতিবাদীর পক্ষ । কিন্তু ইহা! পক্ষ হইলেও প্রতিবাদী বৈতণ্ডিক 
ইহার স্থাপন করেন না। স্থাপন করিতে গেলে সেই স্থাপনীয় পক্ষের 
পূর্বে প্রতিজ্ঞা আবশ্যক । এই স্থলে পূর্বে প্রতিজ্ঞ! না করায় তাহ! 
স্থাপন'য় পক্ষ নহে। কিন্তু মোটের উপর তাহা প্রতিপক্ষ স্ৃতরাং 
বিতগাবিচার প্রতিপক্ষশূন্য এই কথা বল! যাইবে না। অতএব সূত্রকার 
যে “গ্রতিপক্ষস্থাপনাহীন' এই কথাটী বলিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত। 

'প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন” এই কথা বলায় তথাকথিত সমগ্র বিশেষণ- 
সমস্িত জল্প হইতে বিতগ্ার বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াতছ। কেহ বলেন, 
যে, বিতগ্াসূত্রে “প্রতিপক্ষম্থাপনাশূচ্যঃ এই কথ! বলায় জল্প যে উয়- 
পক্ষের স্থাঁপনীযুক্ত ইহা সূচিত হুইয়াছে। আমার কাছে এই ব্যাখ্যাটা 
রূচিকর নহে। কারণ__-জঙ্গসুত্রে “যথোক্তোপপন্ন; এই কথ। বলায় জল্প 
ঘে উভয়পক্ষস্থাপনাযুক্ত ইহা বেশ বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ “স 
প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনঃ এরই সূত্রের অন্তর্গত তশুপদের অর্থ জল্লৈকদেশ 
এই কথা. বলিয়াছেন। [অর্থাৎ জল্লে বাদী এরং প্রতিবাদীর প্রমাণ 
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এবং তর্কের দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন আছে, ও ছলাদিয় দ্বারা স্ব-স্ 
পক্ষের স্থাপন আছে, কিন্ত বিতণ্ায় প্রতিবাদীর উক্ত ঘিপ্রকার স্থাপন 

থাকিবে না। সূত্রকার জল্লে বিহিত বাদি-প্রতিবাদিকর্তৃক স্থাপনদ্য়রূপ 
অংশ ছাড়িয়া! জল্লের অপর অংশ লইয়। ব্তগা'র লক্ষণ করিয়াছেন । 

তশপদের দ্বারা জল্লের সমুদিত অংশ গৃহীত হইলে “প্রতিপক্ষ- 
স্থাপনাহীন” এই কথাটা বাধিত হইয়া পড়ে। কারণ জল্লের সমগ্র অংশ 

গৃহীত হইলে বিতণ্ডা প্রতিপক্ষ-স্থাপনাযুস্ত ইহা বুঝা যাঁয়, এবং প্রতিপক্ষ- 
স্থাপনাহীন এই কথাটার দ্বারা বিতগ্াঁটী প্রতিপক্ষ-্থাপনা শূন্য ইহা বুঝ! 
যায়। স্থতরাং একই আশ্রয়ে বিরুদ্ধ ধর্্ময়ের যুগপৎ উপস্থিতির জন্য 

বিরোধ হইয়া পড়ে। জল্ল উভয়পক্ষ-স্থাপনাযুক্ত ইহ! যদি সুচনার 
দ্বারা লব্ধ হইত তাহা হইলে তগুপদের জল্লেকদেশরূপ অর্থ করিতে 
হইত না। কিন্তু উহা সুস্পষ্ট অর্থ__ইহ! ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানদ্বারা 

বেশ বুঝা যাঁয়। তবে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যার প্রতি এইরূপ আপত্তি 
হইতে পারে যে, তণ্পদের দ্বারা যদ্দি জল্লৈকদেশ ( অভিমত অংশ- 
বিশেষ ) গৃহীত হয়, তবে “প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন, এই অংশের পুনরুল্লেখ 
নিশ্য়োজন। এতছুত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, জল্লৈকদেশটা কীদৃশ 
ইহার পরিচয় দিবার জন্য “প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীনন এই কথাটা বলা 
হইয়াছে। আমার এই ব্যাখ্যানটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ 

বিতগার উপযোগী জল্লের অভিমত অংশই বিতণগ্ডাসূত্রন্থ তৎ্পদের 
অর্থ হইলে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীনত্ব পধ্যন্ত বিতগ্ার উপযোগী বলিয়৷ 

বুদ্ধিস্থ হওয়ায় পুনরায় কথা ছ্বার! প্রতিপক্ষ-্থাপনাহীনত্বের অভিলাপ 
করা সঙ্গত নহে । * ইহা! স্ুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 

ভাব্যকারের ব্যাখ্যানুসারে ইহাই বুঝ! যায় যে, জঙ্পসূত্রে কথিত জল্প- 
লক্ষণঘটক বিশেষণগুলির মধ্যে কতিপয় অংশ গ্রাহা, এবং কিঞ্চিৎ 

অংশ ত্যাজ্য। ত্যাজ্য কি ইহা! বুঝাইবার জন্য “প্রতিপক্ষ-ম্থাপনাহীন' 

এই অংশ দেওয়া হইয়াছে। প্রতিপক্ষ-স্থাপনাংশ ভিন্ন অন্য সকল 

ংশ গ্রাহ্য ইহা বুঝাইবার জন্য “দঃ” এই কথাঁটী দেওয়া হইয়াছে। 
ভান্তকারের এই ব্যাখ্যাটী অতি সমীচীন, জঁয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন যে, 
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জল্প হইতে বিতগ্ার বৈলঙ্ষণ্য বুঝাইবার জন্য “প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীৰ' 
এই কথ সুত্রকার বলিয়াছেন এবং যে যে অংশ লইয়! জল্প এবং বিতগার 
সাম্য আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য “সঃ' এই কথাটা বলিয়াছেন। যাহার 
অর্থ সেই সেই ধর্মবিশিষ্ট জল্প। উদ্দ্যোতকর, তাঞ্কিক-রক্ষাকার, স্যায়- 
সুত্রকার এবং বিবরণকারও এই, ব্যাখ্যারই সমর্থক । 

_ বৈতগ্ডিক পরপক্ষ-খণ্ডনের দ্বারা জয়ার্থী হইয়৷ বিতগা-বিচারে প্রবৃত্ত 
হইয়। থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, পরপক্ষ-খগুনের ছারা স্বপক্ষ- 
সিদ্ধি অগত্যা ঘটে বলিয়া স্বপক্ষসাধন না করিয়া কেবলমাত্র পরপক্ষ- 
খগুনে প্রতিবাদী প্রবৃত্ত হয়। এই মতে ফলবলাৎ স্বপক্ষসিদ্ধিই 

বিতগুার ফল। 

শৃশ্যবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়বিশেষ বিরুদ্ধ দার্শনিকগণের নিকট বৈতগ্ডিক 
বলিয়া চিরপরিচিত। তাহাদের কোন আত্মপক্ষ ছিল না, পরপক্ষ- 

খগুনই তীহাঁদের একমাত্র কার্য্য ছিল। স্থতরাঁং তাহারা বিতগাকে 
প্রতিপক্ষহীনই বলিবেন। ভাস্যকারের পূর্বেও এই মতটা প্রচলিত 
ছিল। ভাব্যকারের কেন? সূত্রকারেরও পূর্বে এই মতটা প্রচলিত ছিল, 
সেইজন্য সুত্রকার সেই মতটী খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন' 
এই কথাটা প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাব্যকারও ব্যাখ্যার দ্বার দেখাইয়াছেন 
যে, তাদৃশ বৈতগ্ডিকেরও আত্মপক্ষ আছে, কিন্তু তাদৃশ পক্ষ স্থাপিত 
হয় না এইমাত্র । এ বৈতগ্ডিকের আত্মপক্ষই প্রতিপক্ষ । অতএব-__ 
প্রতিপক্ষহীন বলিয়া ব্তিগাঁর পরিচয় দেওয়া সঙ্গত নহে। প্রতিপক্ষ- 

স্থাপনাহীন বলিয়া পরিচয় দেওয়া উচিত। উদ্দ্যোতকরও বিতগ্ার 
প্রয়োজনপরীক্ষা-প্রসঙ্গে শুন্যবাদীর অভিমত বিতগ্জার লক্ষণ খগুন 
করিয়াছেন। শুন্বাদীর মতে পরপ্রযুক্ত দাধনেয় ব্যাঘাতই বিতগ্া 
শবের অর্থ। সুতরাং পরকীয় সাধনকে দূষিত করিতে পারিলেই যে 
স্বপক্ষসিদ্ধি হয়, তাহা নহে, বহিসাধনের জন্য প্রযুক্ত হেতুকে দূষিত 
করিতে পারিলেই যে বহ্ছির অভাব নির্ণীত হয়, তাহা নহে। অতএব 

: বিতগুয় ম্বপক্ষ আদৌ থাকে নাঁ। ইহাই হইল শৃম্যবাদীর মত। এই 
মতের উত্থাপন করিয়া উদ্রোতকর এই মতটী রীতিমতভাবে খগ্ডন 



ষোড়শপদার্থী-প্রতিপাগ্যত্বম্ ৮৯ 

করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের মতে যিনি আত্মপক্ষ স্বীকার করেন, অথচ 
প্রতিজ্ঞাপূর্ববক স্থাপন করেন না| তিনিই বৈতপ্ডিক ৷ ইহাঁই সর্ববরাদি- 
সন্মত সিদ্ধান্ত । বাহার আত্মপক্ষ নাই, যিনি কোন সিদ্ধান্তের অনুসরণে 
চালিত নহেন এবং যিনি পরপক্ষখগুনার্থ প্রযুক্ত যুক্তিবাণে স্বয়ংও বিদ্ধ, 
সেই শৃন্তবাদীর প্রলাপ উন্মত্ত প্রলাপবহ অগ্রাহা, ,উদ্রোতকর শুন্যবাদীর 
প্রৃতিপক্ষহীন-বিচারনামক বিতণ্ডার খগ্ুনের উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়! 
বিতণ্ায় প্রতিবাঁদীরও আত্মপক্ষ আছে ইহা! সমর্থন করিয়াছেন, এবং ভাস্ত- 
কারের ওজস্বিনী বক্তৃতার প্রভাব বাড়াইয়াছেন। তাৎপর্য্-টাকাকাঁরও 
ইহার তাৎপর্য বর্ন করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রতিপক্ষহীন-বিচারের 
বিতগ্াত্ববাদীর মত খগুনের জন্য পরপক্ষ-প্রতিষেধজ্ঞাপক বাক্যকেও 

অন্ততঃ প্রতিবাদীর পক্ষ বলিয়।৷ নির্দেশ করিয়াছেন। বৈতগ্িকের 
বাক্য পরপক্ষ-প্রতিষেধজ্ঞাপনঘার৷ স্বপক্ষের অনুমাপক। স্থুতরাং ভাষ্যকার 
বৈতগ্তিকের বাক্যকেও বৈতগ্ডিকের পক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
ইহা গৌণ প্রয়োগ, এতাদৃশ গৌণ প্রয়োগ বনুস্থানে দেখা যায়। 

তাফিক-রক্ষাকারের টাকাকার মল্লিনাথ বিতগাসম্বন্ধে আলোচন৷ 
করিতে গিয়। বলিয়াছেন যে, বৈতগ্ডিক একজন উচ্ছৃঙ্খল প্রতিবাদী নহেন। 
তিনিও কোন একটা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিবাদকার্ধ্ে 
বদ্ধপরিকর হইয়া থাঁকেন। বিন সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিলে বিচার- 

কাঁধ্যটী অপরিসমাপ্ত হইয়া! পড়ে। মনে কর যদি নৈয়ায়িক বাদী 
হইয়া সভাক্ষেত্রে কৃতকত্বরপ হেতুর দ্বার শব্দের অনিত্যত্বসাধনের 

প্রতিজ্ঞ। করেন, তখুন যদি প্রতিবাদী বৈতগ্ডিক মীমাংসকমতে শব্দ 
নিত্য বলিয়া সেই মত অবলম্বন করিয়া বাদিকথিত কৃতকত্বহেতুর 
প্রতি স্বরূপাসিদ্ধি-দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে বাদী প্রতিবাঁদীর 

উদ্ভাবিত স্বরূপাসিদ্ধি-দৌষের খগ্ডনপূর্ববক স্বহেতু পুনরায় প্রতিষ্ঠাপিত 
করেন। তাহার পর প্রতিবাদী মীমাংসা-মত ছাড়িয়া সন্মাত্রের ক্ষণিকত্ববাদী 
বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মত গ্রহণ করিয়। বাদীর প্রতিজ্ঞাত অনিত্যত্বরূপ 
সাধ্যের পক্ষে সিদ্ধসাধনের উদ্ভাবন করিতে পারেন। এইরূপ করিয়া 
বিভিন্নসময়ে বিভিন্নমত গ্রহণ করিয়! প্রতিবাদ করিলে শতজীবনেও 

১২ 



৯. রসটা .. 

বিচারকার্ধা শেষ হইবে না। এরূপ পদ্ধতি বিচারকার্যের অন্তরায়। 

স্তরাং বিতণ্ডা-বিচারেও বৈতগ্ডিকের একটী কোন মিদ্ধান্তের শরণাপন্ন 
হইয়া বিচারকাধ্য চালাইতে হইবে। সিম্ধান্তের শরণাপন্ন হইতে হইলে 
পক্ষ অবশ্যই থাকিবে, অতএব ৰিতণু1-বিচারটা প্রতিপক্ষহীন এই কথা 
রলা চলে না। এই সম্বন্ধে ছিনি জারও একটী কথা. বলিয়াছেন; সেই 
কথাটী হইতেছে এই যে, প্রতিপন্ষ-স্থাপনাহীন জল্পকে বিতণ্া না৷ বলিয়। 
প্রতিপক্ষহীন জল্লকে বিতগু! বলিবার আশঙ্কা করাও অনুচিত । কারণ 

'যথোক্তোপপন্ন' [ অর্থাৎ সেই সেই ধর্ম্মবিশিষট ] জল্পকেই বিতণ্ডা বলায় 
বিতগ্ডার পক্গ এবং প্রতিপক্ষ উভয়েরই গ্রহণ আছে। পক্ষ-প্রতিপক্ষ 
পরিগ্রহের বিশেষণত্ব পরিত্যক্ত হয়নি। অতএব প্রতিপক্ষতৃষিত বিতগ্ডাঁর 
প্রতিপক্ষশৃ্ততার আশঙ্কা মন্তকবানের মস্তকশূন্ততার আশঙ্কাসদৃশ । 
এইজন্য সূত্রকার মহুধি প্রতিপক্ষহীন না বলিয়৷ প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন 
বলিয়! ঘোষণ। করিয়াছেন। [ অর্থাৎ প্রতিপক্ষের স্থাপনা মাত্রের প্রতিষেধ 

করিয়াছেন, প্রতিপক্ষের প্রতিষেধ করেন নাই ] আমার মনে হয়, মল্লিনাথ 
এই কথ! বলিয়া বৃথা আশঙ্কাকারী ভাম্যকারের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। 
হেত্বাভাসের আলোচনা পরে করিব । 

দুঃশিক্ষিত-কুতর্কাংশ-লেশ-বাচালিতাননাঃ। 
শক্যাঃ কিমন্যথা। জেতুং ব্তিগুটোপপগ্ডিতীঃ ॥ 
গতানুগতিকে। লোকঃ কুমার্গং তত্প্রতারিতঃ। 
ম। গাঁদিতি চ্ছলাদীনি প্রাহু কারুণিকে। মুনিঃ ॥ 
 তদেবমুপদেব্যাঃ পদার্থাঃ সংশয়াদয়ঞ। 

| তন্মুলন্তায়-নির্ণেয-€বদপ্রামাণ্য-সংবিদে ॥ 
$.. তেনাগমপ্রমাণত্ব-দ্বারাইখিলফলপ্রদ!। 

ইয়মাস্থীক্ষিকী বিদ্যা বিস্তান্থানেষু গণ্যতে ॥ 

. " আহ চভ্াষ্কারঃ-- . 

২০৮. প্রদীপ সুর্বববিস্ঞানামুপায়ঃ সর্ববকর্ধুশাম্। রি 
৮৮০,০০১ আজঃ সর্ববধর্্মাণাং বিষ্যোদদেশে পরীক্ষিতা ॥ 'ইতভি।-..: 
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নিঃশ্রেয়সন্য মুনিন! নিরদেশি পন্থাঃ। 
অন্যস্ত সঙ্গপি পদার্থগণোহপবর্গ- 

মার্গোপযোগবিরহাদিহ নোপদিষ্টঃ ॥ 

কুশিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ অসম্পুর্ণ যহকিঞ্চিৎ অসৎ তর্ক লইয়া সকল 

কথায় কথা বলিতে প্রবৃত্ত এবং অহঙ্কারসহকারে বিতণ্ডবিচারে নিপুণ 
ব্যঞ্তিদিগকে হল-জাতিগ্রহণ ও নিগ্রহস্থানপ্রদর্শন ব্যতীত অন্য উপায়ে 
(অর্থাৎ প্রকৃত সছুপায়ে ) পরাজিত করিতে পারা যায় না। ' 

দয়াবান্ অক্ষপাদ্দ মুনি ছল-জাতিপ্রভৃতি অসছুপাঁয় লইয়! বিচার- 
মার্গে প্রবৃত্ত বিচারকগণের অসদ্ুপায় দেখিয়া! মনুষ্থগণের গতানুগতিকতা- 

স্বভাবনিবন্ধন অন্য লোক তাহাদের ধাধায় পড়িয়। সেই পথে না যাক্ 

ইহা মনে করিয়া ( অসছুপায়তা৷ বুঝাইবার জন্য) ছলাদি কি, তাহা 

বুঝাইয়াছেন। 
সংশয় ন্যায়ের প্রবর্তক, পঞ্চাবয়বাত্মক স্যায়টা অনুমানের সাহায্যকারী । 

স্যায়সাহাধ্যপ্রাপ্ত অনুমানের দ্বারা বেদপ্রামাণ্য স্থাপিত হয়। সুতরাং 
বেদপ্রামাণ্য জানিবার জন্য সংশয়াদিপদার্থ সম্বন্ধে এইভাবে হলাদির 
হ্যায় উপদেশ প্রদান কর! উচিত . 

[ অর্থাৎ অনুমান ভিন্ন অন্য উপায়ে বেদপ্রীমাণ্যস্থাপন সম্ভবপর 
নহে। অনুমান. করিতে গেলে নির্দদোষহেতুপ্রদর্শনপূর্ববক সন্ধ্যায়- 
প্রয়োগ করিতে হইবে। ন্যায়প্রয়োগ করিতে হইলে বিচারাঙগ সংশয়, 
দৃ্ীন্ত এবং প্রয়োজনীদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। স্তরাং মুনি 
সংশয়াদি বিষয়েও সশিক্ষা দিয়াছেন। ], .এই আন্বীক্ষিকী বিষ্া ( তর্কবিস্ভা) 
বেদপ্রামাণ্যসংস্থাপক বলিয়! সংসারে যথেষ্ট উপকার করিয়াছে।, 
সুতরাং উক্ত বিষ্ভা বিষ্াস্থানমধ্যে পরিগণিত হুইয়াছে। 

ভাত্যকার বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন- ন্যায়বিষ্ত। সর্বববিধ বিদ্কার প্রদীপ- 
স্বরূপ [ অর্থাৎ ম্যায়বিষ্ভা পাঠকের প্রতি্ভা-বৃদ্ধিকারক বলিয়। অন্যান্য 

শাস্ত্র বুঝিবার এবং বুঝাইবার শক্তি বৃদ্ধি করিয়!* দেয় 1 ন্যাঁয়বিা সকল 



৯২ । চ্টায়মঞ্রধ্যাম্ 

কর্মের উপায় [ অর্থাৎ ন্যায়বিষ্ঠা-সম্পা্দিত সুক্ষবুদ্ধির বলে কর্তব্য 
কর্দদের নিদ্ধীরণ হয় ] উক্ত ন্যাঁয়বি্ঠা সকল ধন্মের আশ্রয় | অর্থাৎ 

তত্বানুসন্ধান দ্বারা উপকারক ] 
ন্যায়বিগ্ভা বিষ্ভার উদ্দেশে [ অর্থাৎ বিদ্ভার প্রকরণে ] ( যে প্রকরণে 

বেদাদি বিষ্ভার নাম কথিত হইয়াছে, এ প্রকরণে ) বিচারপূর্ববক বিদ্যা 
বলিয়! নির্ধীরিত হইয়াছে। " 

অক্গপাদ মুনি প্রমাণার্দি ষোড়শ পদার্থের উপদেশঘ্বারা মোক্ষের 

পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থ থাকিলেও 

তাহার! নিঃশ্রেয়সের ( মোক্ষের ) অনুপযোগী বলিয়া ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত 

হয়নি । 

ত্রিবিধ। চাশ্য শাস্ত্রম্য প্রবৃত্তিরদেেশো লক্ষণং পরীক্ষেতি । নামধেয়েন 

পদীর্ঘাভিধানমুদ্দেশঃ ৷ উদ্দিষন্য তত্বব্যবস্থাপকো। ধর্দ্দো লক্ষণম্। 
লক্ষিতশ্য তল্লক্ষণমুপপঘ্ধতে ন বেতি বিচারঃ পরীক্ষা । নম চ বিভাগ- 

লক্ষণা চতুর্থ্পি প্রবৃত্তিরন্ত্যেব, % ভেদবৎস্থ প্রমাণসিদ্ধান্তচ্ছলাদিযু 
তথাব্যবহারা। সত্যম্। প্রথমসূত্রোপদিষ্টে ভেদবতি পদার্থে ভবত্যেব 
বিভাগঃ উদ্দেশরূপানপায়াত্ত উদ্দেশে এবাসৌ। সামান্যসংজ্য়া 
কীর্তনমুদ্দেশঃ, প্রকারভেদসংজ্ঞয়া কীর্তনং বিভাগ ইতি। তথ! 
চোদ্দেশতয়ৈব তত্র তত্র ভাষ্যকারে। ব্যবহরতি 'অযথার্থঃ প্রমাণোদ্দেশ 
ইত্যাক্ষেপে তশ্মাদ্ যথার্থ এব প্রমাণোদ্দেশ' ইতি চ সমাধানমভিদধানঃ। 
তল্সাৎ ত্রিবিধৈব প্রবৃত্তিঃ। তত্রোদ্দেশঃ প্রথমমবশ্যং কর্তব্যঃ, অনুদ্িষ্ন্য 
লক্ষণপরীক্ষানুপপত্তেঃ | সামান্যবিশেষলক্ষণয়োরপি পৌর্ববাপধ্য- 
নিয়মোহস্ত্যেব। অলক্ষিতে সামান্তে বিশেষলক্ষণাবসরাঁভাবাৎ। পরীক্ষা তু 
লক্ষণোত্তরকীলভাবিনীতি তত্ম্বরূপনিরূপণাদেব গম্যতে। বিভাগসামান্- 

*লক্ষণয়ৌস্ত নাস্তি পৌর্ববাপর্ধ্যনিয়মঃ। পূর্ব্বং বাঁ সামান্যলক্ষণং ততে! 
বিভাগ, পুরববং বা বিভাগঃ ততঃ সামান্যলক্ষণমুচ্যতে ইতি। 

, , ক অভেদবৎক ইত্যাদর্শপুস্তকে পাঠে! বর্ততে, সন সমীচীনঃ | 



যোড়শপদার্থী-প্রতিপান্ত্বম্ ৯৩ 

তদিহোদেশস্তাবদ্ ব্যাখ্যাতঃ ৷ অশ্মাভিস্ত লক্ষণদৃত্রাণ্যেব ব্যাখ্যাশ্থান্তে। 
পরীক্ষাসুত্রসূচিতন্ত বস্তু সোপযোগপলক্ষণ-বর্ণনাবসরে এব যথাবুদ্ধি 
দর্শয়িষ্যতে। ন পৃথক পরীক্ষাসূত্রবিবরণশ্রমঃ করিষ্যতে। প্রথম- 
সূত্রানন্তরং ছুঃখজন্মেত্যাদি দ্বিতীয়ং সূত্রং লক্ষণানৌপায়িকত্বান্নেহু বিবৃতম্। 

অপবর্গপরীক্ষাশেষভূতত্বাত্ত তদবসরে এব নির্ণুয়িস্যাতে । * 

তন্নুলাল 

উদ্দেশ, লক্ষণ এবং বিচার এই তিন প্রকার লইয়া শাস্ত্রের কথন। 

শীস্ত-প্রতিপাদিত পদার্থ গুলির নামকীর্তনকে উদ্দেশ বলে। উদ্দিষ্ট পদার্থ- 
গুলির যথাযথভাবে স্বরূপবোধক ধন্মকে লক্ষণ বলে। লক্ষিত পদার্ঘগুলির 

এ লক্ষণ সঙ্গত কি অসঙ্গত এই সন্দেহবশতঃ যে বিচার হয়, তাহাকে 
পরীক্ষা বলে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা 

এই তিন প্রকার লইয়! শাস্ত্রের কথন এই কথাটা অসঙ্গত। 

কারণ--প্রতিপাদ্িত প্রমাণ, সিদ্ধান্ত এবং ছল প্রভৃতি বিভাজ্য 

পদার্থের বিভাগও শাস্ত্রে প্রতিপাদিত আছে বলিয়! বিভাগ এবং উক্ত 

তিন প্রকার এই চারি প্রকার লইয়া! শান্ত্রের প্রবৃত্তিবিভীগ করা উচিত । 

হ্যা, ঠিক কথ। বটে, কিন্ত প্রথম সূত্রের দ্বার৷ উপদিষ্ট বিভাজ্য পদার্থগুলির 
ব্ভাগ অবশ্যই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বিভাগও নামকথন ছাড়া 
হয় না, সুতরাং সেই বিভাগও উদ্দেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সামান্য- 
নামকীর্তনকে উদ্দেশ বলে, এবং বিশেষ-নামকীর্তনকে বিভাগ বলে। 

তাহা! হইতেছে বলিয়া ঢ অর্থাৎ বিশেয়-নামকীর্তনও নামকীর্তন বলিয়া ] 
প্রমাণের উদ্দেশ নিরর্থক, এইরূপ পুর্ববপক্ষের পর প্রমাণের উদ্দেশ 
সার্থক এইরূপ সমাধান করিয়া ভাব্যকার সেই সেই স্থলে বিভাগকে 

উদ্দেশ বলিয়। ব্যবহার করিয়াছেন। [অর্থাৎ ভাষ্যকার উদ্দেশসম্বন্ধে 

* নির্ণেন্ততে ইতি যুক্তঃ পাঠঃ।” 



৯৪ স্ায়মজর্ঘযাম্ 

বলিবার জণ্য অনুরুদ্ধ হইয়া বিভাগসম্বন্ধে বর্ণনা করায় উদ্দেশ ও 

বিভাগের একরূপত৷ সমর্থন করিয়াছেন ] অতএব উপসংহারে বক্তব্য 
এই যে, উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা এই তিন প্রকার লইয়াই শাস্ত্রের 

কথন। উক্ত তিন প্রকারের মধ্যে উদ্দেশ প্রথম কর্তব্য । কারণ 

উদ্দেশ না হইলে লক্ষণ এবং পরীক্ষা অনুপপন্ন হয়। সামান্যলক্ষণ এবং 
বিশেষলক্ষণের পৌঁর্ববাপর্য-বিষয়ে নিয়ম আছেই [ অর্থাৎ দামান্যলক্ষণটা 
অগ্রে বলিয়া বিশেষলক্ষণটা পরে বলিতে হয়] অগ্রে সামান্যলক্ষণ 
না বলিলে বিশেষলক্ষণ বলিবার অবসর হয় না। উদ্দেশ দ্বারাই 
সামান্যলক্ষণ বল। হয়, ইহাই তাৎপর্য, কিন্তু লক্ষণ বলিবার পর বিচার 
হইয়। থাকে, ইহা বিচারের উত্তরকালবর্তিতাদর্শনে বুঝা ঘায়। 
[ অর্থাৎ লক্ষণটা বিচাধ্য বিষয়; তাহা পূর্বে না বলিলে কাহাকে লইয়! 
বিচার হইবে ?] পূর্বেধে সামান্যলক্ষণ করিয়া পরে বিভাগ করিতে 
হইবে এইরূপ কোন নিয়ম নাই | কোন স্থলে বা সামান্যলক্ষণ বলিবার 
পর বিভাগ বলা হয়। কোন স্থলে বা বিভাগ বলিবার পর সামাম্য- 

লক্ষণ বল! হয়। ( ছল-সিদ্ধান্তাদির সামান্যলক্ষণ বলিবার পর বিভাগ- 
করা হইয়াছে। এবং প্রমাণের বিভাগ বলিবার পর সামান্যলক্ষণ 

কথিত হইয়াছে । ) সেইজন্য [ অর্থাৎ উদ্দেশ না করিলে লক্ষণ এবং 
বিভাগাদি করা চলে না রলিয়৷ | উদ্দেশসূত্র যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত 
আছে। [অর্থাৎ ভাস্যকার তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান করিয়াছেন, আমার 
সেই সম্বন্ধে পুনঃ কথন অনাবশ্ঠক | আমি কিন্ত কেবলমাত্র 
লক্ষণপৃত্রগুলির ব্যাখ্যান করিব। কিন্তু পরীক্ষাসূত্রসূচিত পদার্থ- 
গুলির তাহাদের উপযোগিত! অনুসারে লক্ষণবর্ণনার অবসরে যথাবুদ্ধি 
আলোচনা করিব। সেই সকল" পরীক্ষাসূত্র ' উঠাইয়া আলোচনার 
শ্রম বৃদ্ধি করিব না। ১ম সুত্রের পরবর্তী “ছুঃখজন্ম' ইত্যাদি হয 
সূত্রটী পদার্থলক্ষণের কোনপ্রকার উপযোগী নহে বলিয়। এই ক্ষেত্রে 
তার. আলোচন! করিলাম না। ঘখন মোক্ষের আলোচনা করিব, 
সেই সময়ে মোক্ষসম্বন্ধীয় আলোচনার উপযোগী বলিয়া ২য় সূত্রটার 
আলোচনা করিব। * 



যোড়শপদার্থী-প্রতিপান্তত্বম্ ৯৫ 

প্রমাণসামাশ্যলক্ষপং বিভাগসুত্রে ত্ববসরপ্রাপ্তত্বাদিদানীমেব ' বিব্রিয়তে। 
প্রত্যক্ষানুমানোপমানশবাঃ প্রমাণানি ॥ * ইতি। অত্রেদং তাবদ্. 
বিচাধ্যতে। কিং প্রমাণং নাম, কিমহ্য ম্বরূপম্, কিং বা লক্ষণমিতি। 
ততঃ তত্র সূত্র যোজয়িহ্যতে। তদুচ্যতে _অব্যভিচারিণীমসন্দিশ্ধী- 

মর্থোপলব্ধিং বিদধতী বোধাবোধস্বভাবা সামগ্রী :প্রমাণম্। বৌোধাবোধ- 

স্বভাব! হি তহ্য স্বরূপম। অব্যভিচরাদি-বিশেষণার্থোপলবিসাধনত্বং 
লক্ষণম। ননু চ প্রমীয়তে যেন তত প্রমাণমিতি করণসাধনোহয়ং প্রমাণ- 
শব্দঃ। ক্রণঞ্চ সাধকতমং তমবর্থশ্চাতিশয়ঃ। স চাপেক্ষিকঃ, সাধকান্তর- 
সম্ভবে হি তদপেক্ষয়াতিশয়যোগাৎ কিঞ্চিত সাধকতমমুচ্যতে । 

সামগ্র্যাশ্চৈত্বাৎ  তদতিরিক্তসাধকান্তরানুপলস্তা২ কিমপেক্ষমন্থা 
অতিশয়ং ত্রমঃ ? অপি চ কম্মিন বিষয়ে সামগ্র্যাঃ প্রমাণত্বম্? প্রমীয়- 
মাণো হি কর্মমভূতো। বিষয়ঃ সামগ্র্যস্তরীভূতত্বাৎ সামগ্স্যেবেতি করণতা- 
মের যাঁম্বাৎ। নিরীলম্বনীশ্চেদীনীং সর্ববপ্রমিতযে। ভবেষুরালম্থনকা'রকম্য 

চক্ষুরাদিব প্রমাণান্তঃপাতিত্বা। কশ্চ সামগ্র্যা প্রমেয়ং প্রমিমীতে | 
প্রমাতাপি তন্তামেব লীন । এবঞ্ যছুচ্যতে, প্রমাতা, প্রমাণং, প্রমেয়ং 

প্রমিতিরিতি চতস্থু বিধান তত্বং পরিসমাপ্যতে ইতি তদ্ ব্যাহন্যতে। 

অন্যুব্বাদ ৬ 

_ কিন্তু বিভাগসূত্রে প্রমাণের দামান্যলক্ষণ বলিবার অবসর হওয়ায় 
এখনই প্রমাণের "সামান্যলক্ষণ-সম্বন্ধে আলোচনা কর! যাইতেছে। 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমাঁন এবং শব্দ 'এই চারি প্রকার প্রমাণ। [ অর্থাৎ 

এতদ্রতিরিক্ত প্রমাণ নাই] এই স্থলে নিম্নলিখিত বিষয়টী বিশেষ 

বিচারযোগ্য হওয়ায় সেই সম্বন্ধে বিশেষবিচার করিতেছি। প্রমাণ 

কাহাকে বলে? [অর্থাৎ প্রমাণের স্বরূপ কি? প্রমাণ রব্য-পদার্থ, 
€ 

গ্টি 

* গৌঃ গুঃ, অঃ ১ আঃ ১ নুঃ ৩। 
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না গুণ-পদার্থ? ] তাহার লঙক্ষণই বা কি? এই সকল জিজ্ঞান্য 

বিষয়ের সমাধান হইলে পর সূত্রের সঙ্গতি প্রমাণে পরিদশিত 
হইবে। এখন জিজ্ঞাম্তবিষয়ে আলোচন। কর! যাঁইতেছে। ভ্রমভিন্ন 
এবং সংশয়ভিন্ন যে বস্তুর অনুভূতি, তাহার সাধক অথচ জ্ঞান এবং 
জ্ঞানভিন্ন উভয়প্রকার . পদার্থঘটিত যে সমষ্টি, তাহাকে প্রমাণ বলে। 

জ্ঞান এবং জ্ঞান-ভিন্ন দ্বিবিধ ,বস্তই প্রমাণের স্বরূপ, [ অর্থাৎ কেবল 
জ্ঞানও প্রমাণ নহে, এবং কেবলমাত্র জ্ঞান-ভিনন পদার্থও প্রমাণ নছে। 

উক্ত দ্বিবিধ বস্তকে লইয়! প্রমাণের ব্যবহার করিতে হইবে। এক 

রকমের বন্ত লইয়৷ প্রমাণের ব্যবহার হইবে না। এবং একব্যক্তিও 

প্রমাণ নহে, সামগ্রী প্রমাণ ] জম এবং সংশয় ভিন্ন জ্ভানের সাধন এই 
কথাটা প্রমাণের লক্ষণ । 

পূর্বপক্ষ__আচ্ছা৷ ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্য হইতেছে যে, প্র” 
উপসর্গযোগে “মা” ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে (অনট্) প্রত্যয় করিয়া 

প্রমাণ পদটা নিষ্পন্ন হওয়ায় তাহার অর্থ হইতেছে এই যে, যাহার ছারা 
প্রমাঁজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রমাণ । [ অর্থাৎ যাহা প্রমাজ্ঞানের 

করণ, তাহা প্রমাণ ] করণকে সাধকতম বলা হয়। যাহা সর্ববাতিশায়ী 

সাধন, তাহাকে সাধকতম বলে। “তমপ্*প্রত্যয়ের অর্থ অতিশয়। 
[ অতিশয়শব্দের অর্থ উৎকর্ষ] সাধকশব্দের উত্তর “তমপ্, প্রত্যয় 

করিয়া এসাঁধকতম” এই শব্দটা হইয়াছে। সেই অতিশয়টা আপেক্ষিক । 

[ অর্থাৎ অতিশয় বুঝিতে হইলে কাহার অপেক্ষায় অতিশয়, ইহা! 
বুঝিতে হুইবে। ] প্রমা-সম্পাদনকাধ্যে যদি অন্য কোন সাধক থাকে, 
তবে তাহা অপেক্ষায় যাহার উৎকর্ষ থাকিবে, সেই" যণকিঞ্চিৎ বস্তুকে 

সাঁধকতম বল! হইয়। থাকে । কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন যতুকিঞ্চি 
বস্তুকে তুমি প্রমাণ বল নাই। সামগ্রীকে প্রমাণ বলিয়াছ। সামগ্রী 
এক [ অর্থা মিলিত কতকগুলি বস্তুর সমষ্টি সামগ্রী, তাহা একটী 
মাত্র, নানা নহে ] সুতরাং তদুব্যতিরিক্ত অন্য কোন সাধক উপলব্ধ না 
হওয়ায় কাহার অপেক্ষায় সামগ্রীর উৎকর্ষ আমরা বলিতে পারি? 

[ অর্থাৎ ভ্রমসংশয়ভিক্ন প্রমার যাবৎ কারণগুলিই অন্রত্য সামগ্রী 
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অত্রত্য সামগ্রীপদের প্রতিপাগ্ভ হওয়ায় উক্ত কারণগুলি একযোগে 

সমানভাবে সাধক হইতেছে ইহা বলিতে পারি, কিন্তু এ সামগ্রীর অনস্তর্গত 
এরুপ কোন কারণ দেখা বাইতেছে না, যাহার অপেক্ষায় উক্ত সামগ্রীর 
উৎকর্ষ বলার জন্য উক্ত সামগ্রী সাধকতম বলিয়! নিদ্দিষ্ট হইতে পারে ।] 
আরও এক কথা, সামগ্রীকে প্রমাণ বলিলে*কে প্রমেয় হইবে তাহাও 
বলিতে হইবে। যাহা প্রমেয়, তাহা সামগ্রীর কাধ্য প্রমার বিষয়রূপ 

কর্ম হওয়ায় প্রমেয় না থাকিলে প্রমাজ্ঞান উপপন্ন হইতে পারে না 
বলিয়া প্রমেয়কেও প্রমার সাধকীভ্ভূত সমষ্টির অন্তর্গত বলিতে হুইবে। 
ইহাই যদি হইল তবে এ প্রমেয়ও (সামগ্রীর অন্তর্গতত্বনিবন্ধন ) 
সামগ্রীরূপেই কাধ্য করিবে। তাহাই যদি হইল, তবে উক্ত প্রমেয়ও 
ফলবলা করণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। স্থতরাং এখন প্রমারূপ- 
কাধ্যের বিষয়ীভূত কর্ম স্বতন্ত্রভাবে ন! থাকায় প্রমাণসামগ্রীর কাধ্য- 
সকল প্রমা-নির্ব্বিষয় হইয়া যাক্। যেহেতু উক্ত প্রমেয়রূপ বিষয়টা 
চক্ষুরাদির ন্যায় প্রমাণের অন্তঃপাতী হইয়া পড়িতেছে। কে বা সামগ্রীর 
সাহায্যে প্রমেয় বুঝিবে [ অর্থাৎ কে বা প্রমাতা হইবে] তাহাঁও 
ভাবিবার কথা । কারণ, প্রমাতাও সেই সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে । 
[ অর্থাৎ কথিত রীতি অনুসারে . প্রমাতারও স্বতন্ত্রতা থাকিল না। সেও 

এ দলে মিশিয়! কর্তৃত্ব হারাইল। ] 

. ইহাই যদি স্বীকার কর, তবে প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রমিতি 
এই চারি প্রকার উপকরণ বিভিন্নভাবে সংঘটিত হইলে তত্ব পরিসমাপ্ত 

হয়, এই কথার ব্যাঘাত পড়ে। [অর্থাৎ অবিসংবাদিত প্রমাণের 

সাহায্যে গ্রাহা, ত্যাজা, এবং উপ্ক্ষণীয় বস্তর ম্বরূপসম্থন্ধে “যদি 
কেহু যথাযথভাবে জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পারেন, তখন তিনি প্রমাত৷ 

হইয়। সেই বস্তটা গ্রাহা হইলে গ্রহণ করিয়া, ত্যাজ্য হইলে ত্যাগ 

করিয়া এবং উপেক্ষণীয় হইলে উপেক্ষা করিয়া প্রমাণের কাধ্য সমাপ্ত 

করিয়া ফেলেন। প্রমাণাদ্দির অসংহতভাবব্যতিরেকে এই প্রসিদ্ধ 
কথার ব্যাঘাত হয় ]। পূর্ববপক্ষীদের মন্তব্য এই যে, প্রম| ক্রিয়াবিশেষ, 
সুতরাং উহার কর্তা আছে। ক্রিয়ামাত্রের কর্তা আছে, এ প্রমাটা 

ক 
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গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়ারূপে ব্যবহার হওয়ায় উহার যে আশ্রয়, 

সেই কর্তা, সেই প্রমাতা। ৷ ক্রিয়ামাত্রই সকরণক, সুতরাং উক্ত প্রমা- 

ক্রিয়ারও করণ স্বীকার করিতে হুইবে। যে করণটী স্বীকৃত হইবে, 
তাহ।  প্রমাণরূপে গণ্য । উক্ত প্রমাক্রিয়াটা সকর্ম্মক, স্থুতরাং উহার 
কর্ম আবশ্যক ৷ উহার €য কম্ম, তাহাই প্রমেয়। স্থতরাং প্রমা 
স্বীকার করিলেই আনুষঙ্গিক উক্ত তিনটা স্বীকার করিতে বাধ্য । 
প্রয়াতাই যদি ন৷ থাকিল, তবে প্রমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে কে? 

অস্তিত্বের উপলব্ধিকারী না থাকিলে সেই প্রমা অতলস্পর্শসমুদ্রপ্রোথিত- 

রত্বের মত কোন ব্যবহারে আসিবে না। যদি সে ব্যবহারেই 
ন]! আসিল, তবে তাহার বৈশিষ্টপ্রদর্শন অনাবশ্যক । এবং যদি 
প্রমার করণও না মান, তবে করণ ক্রিয়োত্পত্তির বিশেষ প্রযোজক 

বলিয়। করণের অভাব হুইলে উক্ত প্রমা-ক্রিয়া উতপন্নই হইতে 

পারে না। প্রমাত। এবং প্রমাণ হইতে অতিরিক্ত প্রমেয়ের স্বীকার যদি না 

কর, তবে প্রমাতার প্রমাতৃত্ব এবং প্রমাণের প্রমাণত্ব অসম্ভব হুইয়৷ 
পড়ে। খাগ্ভের অভাবে ভোজনের ন্যায় প্রমেয়ের অভাবে প্রমারও 

স্বরূপহানি হয়। প্রমার স্বরূপহাঁনি-শ্বীকারও করিতে পার না। করিলে 

তাহার প্রমাতা প্রভৃতির নির্ববাচনপ্রথা বন্ধ্যার পুত্রবিবাহের আয়োজন- 

সদৃশ হইয়া পড়ে। প্রমীতা, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রমিতি এই চারি 
প্রকারের মধ্যে পরস্পর পরম্পরকর্তৃক নিয়ত অপেক্ষিত। একের 

অভাবে স্থখহেতুর গ্রহণ, ছুঃখহেতুর ত্যাগ এবং উপেক্ষণীয় বিষয়ের 
উপেক্ষা! এই সকল কাঁধ্য হয় না। অতএব উক্ত চাঁরি প্রকারের স্বতন্ত্র 
না থাকিলে আমাদের কোন ব্যবহার-কাঁধ্য সম্পন্ন,হইতে পারে না । 

ন চ লোকোহপি সামগ্র্যাঃ করণভাবমনুমন্যতে তথ্যাং করণবিভক্তি- 

মপ্রযুগ্তানঃ। ন হোবং বক্তারো৷ ভবস্তি লৌকিকাঃ সামগ্র্যা পশ্যাম ইতি, 
কিন্তু দীপেন পশ্যামঃ, চক্ষুষা নিরীক্ষামহে ইত্যাচক্ষতে। তল্মান ন সামগ্রী 
করণম্, অকরণত্বাচ্চ ন প্রমাণমিতি নেদং সাধু প্রমাণম্বরূপম্। 

আত্রোচ্যতে। 
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অন্ুব্বাদ 

সাধারণ লোকও সামগ্রীর করণতা-বিষয়ে অনুমোদন করেন না। 
সামগ্রীতে করণতাঁবোধক তৃতীয় বিভক্তির অব্যবহার এ অননুমৌদনের 

সূচক। এইরূপ লৌকিক বক্তাও দেখা ঠায় না, যিনি সামগ্রীন্ধারা 
দেখিতেছি এইরূপ বলিয়! থাকেন। বরং তাহার! প্রদীপের দ্বার! 

দেখিতেছি, চোখের দ্বারা দেখিতেছি এইরূপ কথা বলেন। স্থতরাং 
উপসংহারে ইহাই আমাদের বক্তব্য, যে সামগ্রী করণ নহে এবং 

করণ নহে বলিয়া প্রমাণও নহে, অতএব সামগ্রীর প্রমাণস্বরূপতাবাদ 
সঙ্গত নহে। এই প্রকার প্রতিবাদীর্দের কথার উপর আমি বলিতেছি। 

ভাষ্যকার উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মধ্যে কেহই 
সামগ্রীর প্রমাণতা স্বীকার করেন নাই। সামগ্রীর প্রমাণত্ব জয়স্তের 
সম্মত, উদ্ভাবিতও বলা যাইতে পারে। তবে এতৎ অপেক্ষায় ক্ষুদ্র 
আকারের সামগ্রীর করণত্ববাদ পূর্বে ছিল ইহা! জয়ন্তের উদ্ধৃত মতভেদ- 
দ্বারা বুঝ। যায়। ভাব্যকারের মতে, প্রমাতা যাহার দ্বারা পদার্থকে 
ধথার্থঘরপে জানে, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণ অর্থবশ হইলে [ অর্থাৎ 

অর্থের অব্যভিচারী হইলে ] প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি এই তিনটাই 
অর্থের অব্যভিচারী হয়। তাৎপর্্যটাকাকার নিত্যযোগার্থে মতুপ্প্রত্যয়- 
যোগে অর্থব-শব্দটা নিম্পন্ন,__ইহা। বলিয়াছেন। এ নিত্যযোগরূপ অর্থ 
হইতেই অব্যভিচীর এই অর্থ টা পাওয়া! গিয়াছে এই কথাও বলিয়াছেন। 
অব্যভিচারেরও অর্থ বিশদ করিয়া তিনি বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
ষে গ্রাহ, ত্যান্্য ব। উপেক্ষণীয় বিষয়ের যে স্বরূপ এবং প্রকার ( ধর্ম্ম- 

বিশেষ) প্রমাণের দ্বারা বোধিত হয়, সেই উভয়েরই বিপধ্যাস যদি 
দেশাস্তর, কালান্তর এবং অবস্থাস্তরদার। নম হয়, তবে প্রমাণ অর্থের 

অব্যভিচারী হয়। ভাষ্যকীরের মতে প্রমাণগ্রমাত্প্রভৃতির স্বতন্তরতা 

অস্কুঃ। সৈদ্ধব-খনি-নিপতিত বস্তসমূহের সৈদ্ধবরূপে পরিণতির মত, 



কার্যযসাধন-ব্যপদেশে মিলিত বস্তসমূহের সাধকতমন্ধে পর্যযবসাঁন ভাব্য- 
কারাদির অনুমোদিত নহে। ভাত্যকারের প্রদশিত উক্তির দ্বারা 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে প্রমিতির কারণগুলির মধ্যে তাহার করণ 
যাহাকে বলা হইতেছে, তাহাই প্রধান স্থৃতরাং তাহাই সাধকতম, 
যাহা অর্থের অব্যভিছ্বারী হইলে প্রমাতা প্রভৃতি অব্যভিচারী হয়। 

উদ্দ্যোতকরেরও ইহাই মত। তিনিই উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ 
বলিয়াছেন । 

ইহার প্রতিষেধার্থ একটী পূর্ববপক্ষের উত্থাপন করিয়াছেন, সেই 

ূর্ববপক্ষটা এই যে, উপলন্ধির হেতুকে প্রমাণ বলিলে প্রমাতা এবং 
প্রমেয়েরও উপলব্ি-কারণতা-নিবন্ধন প্রমাণত্বের আপত্তি হয় বলিয়া 

উহ! প্রমাণের লক্ষণ হইতে পারে না। ইহার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছেন 
যে, প্রমাতা এবং প্রমেয়ের উপস্থিতিকাঁলে প্রমাণ ইতর-নিরপেক্ষ হইয়া 

[ অর্থাৎ প্রমিতিরূপ-ফলের সহিত যাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এইরূপ কোন 
অপরের অপেক্ষ। না করিয়া ] প্রমিতিরূপ কাধ্য সম্পাদন করে বলিয়া 
তাহাদের অপেক্ষায় প্রমাণের বৈশিষ্ট্য আছে। এই উক্তি এবং প্রত্যুক্তি- 
দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উদ্দ্যোতকরের মতেও ব্যক্তিবিশেষ 
প্রমাণ। যদিও স্মৃতিকেও উপলব্ধি বলা যাইতে পারে বলিয়া স্মৃতি- 
হেতুকেও প্রমাণ বলিবার আপত্তি হইতে পারে, তথাপি প্রাচীনমতে 

তাহার প্রমাণত্ব-প্রতিষেধের জন্য স্মৃতিভিন্ন অর্থাব্যভিচারী যে উপলবি, 
তাহাই অব্রত্য উপলব্বিবাচ্য, তাহাই প্রমা, তাহার হেতুই প্রমাণ। 
উপলব্ধিমাত্রই প্রমা নহে। তাৎপর্য্য-টাকাকার বলিয়াছেন যে, 
অর্থাব্যভিচারী জ্ঞানমাত্রই প্রমা নহে, লোক-প্রতীতি এবং লোক 
ব্যবহার এই উভয়-সিদ্ধ জ্ঞানবিশেষই প্রমা। স্থৃতির প্রমাত্বপক্ষে 
প্রতীতি ও ব্যবহার ন! থাকায় স্থৃতি প্রমা নহে, সুতরাং স্থৃতিজনক 

প্রমাণ নহে। উদ্দ্যোতকর প্রমাতা, প্রমাণ এবং প্রমেয়ের মধ্যে প্রমাণের 

সাধকতমত্ব সমর্থনের জন্য স্বনেক কথা বলিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহা 

লিখিলাম না। উপলক্ধিংহেতুর প্রামাণ্যবাদী উদ্দ্যোতকরের মতে এবং 
এভন্মতারলম্বী প্রাচীনগণের মতে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রমান 
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অরাধিত, তীহারা কেবলমাত্র স্মৃতির প্রমাত্ব স্বীকার করেন নাই। 
এরই জন্য স্মৃতিভিন্ন অর্থাব্ভিচীরী জ্ঞানবিশেষরূপ প্রমার করণকে 
প্রমাণ বলিয়াছেন। এইভাবে প্রমাণ বলায়, যাহারা অনধিগতার্থ- 
বোধককে প্রমাণ বলেন, তীহাদের মত প্রতিষিদষ হইল। ইহাদের 

মতে. প্রমাণ অধিগতার্থেরও বোৌধক হইয়া/থাকে,। এবং ধাহারা সাকার 
বিজ্ঞানের বিষয়সারপ্যকে কিংবা যাহারা নিরাকার জ্ঞানের স্বরূপ ও 

পররূপ উভয়ের প্রকাশন-সামর্থ্যকে প্রমাণ বলেন সেই সকল বৌদ্ধ- 
দিগের মতও প্রতিষিদ্ধ হইল, কারণ, বিষয়সারূপ্য ও তাদৃশ উভয়ের 
প্রকাশনশক্তি উভয়ই প্রমারূপ ফলগত ধর্দ্দ। তীহাদের মতে ফলগত 
ধর্ম ফল হইতে অভিন্ন। অতএব একই বন্ত প্রমা ও প্রমাণ একই 
ক্ষেত্রে হইতে পারে না। তাৎপর্য্-টাকাঁকার ব্যক্তি-বিশেষের প্রামাণ্যের 
পক্ষপাতী হইয়া উক্ত ব্যক্তিবিশেষের উতকর্ষখ্যাপন করিয়। প্রামাণ্যের 

সমর্থন করিয়াছেন, এবং কেমন করিয়া কর্তী করণের দ্বার কৃতকাধ্য 

হয়, ও করণ অপরের সাহায্যে কৃতকার্য্য হয় না, এবং কেমন করিয়া 
ব। করণ, কর্তীকে কৃতকার্য্য করিয়া উৎকর্ষ পাইয়া সাধকতমত্ব লাভ 

করে, তাহার পরিচয়ও তাশপর্য্-টাকাঁকার দিয়াছেন। কর্তৃমাত্রের 
ব্যাপার আছে, সেই ব্যাপার কিন্তু করণের উপর প্রভাব বিস্তার করে, 
সেই ব্যাপারের ফলের সহিত সাক্ষাসন্ন্ধ হয় না। কর্তৃব্যাপারের 

অপেক্ষায় করণের ব্যাপার স্বতন্ত্র সেই করণের ব্যাপারের সহিত ফলের, 

সাক্ষাৎসম্বদ্ধ হয়। বৃক্ষচ্ছেদনকর্তী যখন বৃক্ষচ্ছেদনকাধ্যে ব্রতী 
হয়, তখন তাহার ব্যাপার কুঠারের উত্তোলন এবং নিপাতনাদি। তাহার 
সহিত কুঠারেরই নন্বন্ক কুঠারের ব্যাপার ছেচ্বৃক্ষের সহিত বেগবান্ 
কুঠারের সংযোগ । তাহারই সাক্ষাৎ ফল বৃক্ষচ্ছেদন। অতএব করণের. 
ব্যাপার কর্তব্যাপারের অধীন। অতএব ফলোৎপত্তির সাক্ষাৎপ্রযোজক 

ব্যাপার লইয়াও কর্ত অপেক্ষায় করণের বিশেষত্ব আছে। আরও 
বিশেষত্ব এই যে, কর্তা প্রমা-সামান্যের সাধারণ কারণ, প্রমেয়ও 
বিঘয়রূপে প্রত্যক্গাত্মক প্রমার কারণ, অনুমিত্যাদিরূপ-প্রমার পক্ষে 
কারণ 'নহে। কারণ, অভীত এবং অনাগতবিষয়েরও, অনুমিত্যাদি- 
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হইয়া থাকে। বিষয়টা ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধের উপযোগী বলিয়াই 
প্রত্যক্ষের পক্ষে বিষয়ের কারণত্ব-কথন। একমাত্র ইন্স্িয়ই বিষয় 
সম্বন্ধের দ্বার প্রত্যক্ষের পক্ষে কারণ। [ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পক্ষে বিষয়ের 

সহিত ইন্দ্িয়সন্বন্ধ কারণ, এবং এ সন্বন্ধের পক্ষে বিষয় কারখ। 
অতএব কারণের কারণ বলিয্স। প্রত্যক্ষের পক্ষে বিষয়টা অন্যথাসিদ্ধ। 
কিন্ত্ব প্রমাবিশেষের পক্ষে প্রমাণবিশেষ কারণ। অতএব প্রমাত৷ 
এবং প্রমেয়কে প্রমাণ বলা চলিবে না । 

.কধিত করণ ছুই প্রকার, সিদ্ধ এবং অসিদ্ধ। প্রত্যক্ষের পক্ষে 
ইন্দ্রিয় এবং ছেদনাঁদির পক্ষে কুঠারাদি সিদ্ধকরণ। প্রত্যক্ষের পক্ষে 
সঙ্গিকর্ষকে প্রমাণ বলিলে এঁ সন্নিকর্ষ অসিদ্ধ করণ হইবে। ন্বর্গরূপ 

কার্য্ের পক্ষেও যাগ অসিদ্ধকরণ । অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই 

যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমাতা কৃতকার্য হয়। কিন্তু প্রমাণফলের সহিত 

যাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এইরূপ কোন অপরের সাহায্য লয় না। অতএব 

প্রমাণ সাধকতম। নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ করণের অধিষ্ঠাতা কর্তার 
কোন ব্যাপার স্বীকার করেন নাই। তিনি শব্দশক্তিপ্রকাশিকাগ্রন্থে 

করণলক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কার্যকারণের একটা সম্বন্ধ 
আছে, এবং সকল কারণ যে এক প্রকারের তাহাও নহে। 

কেহ কর্তা, কেহ বা করণ ইত্যাদি প্রকার বৈষম্য আছে। এবং এ 
সকল কারণগুলির কাধ্যের সহিত সম্বন্ধও বিভিন্ন । এই সম্বন্ধটার 

অস্বীকারেরও কোন উপায় নাই। কারণ-_যাঁহ।! কারণ হইবে, তাহা 
কাধ্যের সমানাধিকরণ হওয়া আবশ্যক । সন্বন্ধত্বীকার-ব্যতীত সামানাধি- 

করণ্য হয় না। ২টী বস্তর একটা অধিকরণে সম্বন্ধ ঘটিলে 
সামানাধিকরণ্য হয়। অতএব করণেরও কার্্ের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার 

করিতে হইবে। কর্তার সহিত কাধ্যের সম্বন্ধ অপেক্ষ। করণের সহিত 

কাধ্যের সম্বন্ধ অন্য প্রকার। স্বজন্যব্যাপারবস্তাই' করণের কার্য্যের 

সহ্তি লন্বন্ধ। কুঠার থাকিলেই ছেদন হয় না, কিন্তু কুঠারন্বার৷ ছেদন 
হইতে গেলে কুঠীরজন্ত, অথচ ছেদনের অব্যবহিতপূর্বববর্তী আরও 
একটী কার্ট আছে, তাহাই হইতেছে ব্যাপার। অব্রত্য এই ব্যাপারটা 



প্রমাণ লক্ষণম্ ৬৩ 

ছেস্ বৃক্ষাদির সহিত কুঠাঁরের সংযোগ । এ সংযোগটা বৃক্ষাদিতে আছে 
বলিয়া এ সংযোগটা ব্যাপারনামকসম্বন্ধরূপে: ছেগ্ বৃক্ষাদিতে উপস্থিত 
হওয়ায়, সম্বন্ধ থাকিলেই সন্বন্ধী থাকে এই নিয়ম অনুসারে, সম্বন্থী 

কুঠার সেই স্থানে যোজিত করিতেছে । এবং সেই বৃক্ষাদিতে ছেদ্বন- 
ক্রিয়াও আছে। অতএব করণে ও ছেদর্নক্রিয়ারূপ কার্যের সামানাধি- 
করণ্য অক্ষু্ হইল। গ্ররূপ সম্বন্ধষোগৈ যাহা! কারণ, তাহাই করণ। 

কর্তাদির এরূপ সম্বন্ধযোগে কারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থতরাঁং 
কর্তাদি কখনই করণ হইতে পারিবে না। চক্ষুরাঁদি প্রমাণের পক্ষেও 
এরূপ ব্যবস্থা । গ্রস্থগৌরবভয়ে অন্যান্য কথ! লিখিলাম না । 

গদাধর ভট্টাচার্যও অনুমিতিগ্রন্থে করণের এরূপ সম্বদ্ধের বিচার 
করিয়াছেন। তিনি করণসম্বন্জধে আরও অনেক লক্ষণ দেখাইয়াছেন, 

তাহার মধ্যে “ফলোপধায়ক” কারণও করণের অন্যতম লক্ষণ। এই 
লক্ষণ অনুসারে কর্তীও অবস্থাবিশেষে করণ হইতে পারে, তাহা 
বলিয়াছেন। তাহার উদাহরণ কুমারসস্তভবকাব্য হইতে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। যথ1__আত্মানমাত্বনা বেসি? ইত্যাদি। কিন্তু জয়ন্ত 
একই অবস্থায় কর্তীকে সাধকতমের আসনে বসান নাই। 

বত এব সাধকতমং করণং করণসাধনশ্চ প্রমাণশবঃ, ততএব 
সামগ্র্যাঃ প্রমীণত্বং যুক্তম। তদ্ব্যতিরেকেণ কারকান্তরে কচিদপি 

তমবর্থসংস্পর্শানুপপত্তেঃ। অনেককারকসম্গিধানে কার্যযং ঘটমান- 

মন্যতরব্যপগমে চ বিঘটমানং কস্মৈ অতিশয়ং প্রষচ্ছে্। ন চাতিশয়ঃ 
কাধ্যজন্মনি কম্যচিদবধীর্যাতে, সর্ব্ষাং তত্র ব্যাপ্রিয়মাণত্বাৎ। & 
সন্নিপত্য জনকত্বমতিশয় ইতি চেম্ন, শ* আরাছ্ুপকারকাণামপি কারকত্বান- 

পায়াৎ। জ্ঞানে চ জন্যে কিমসন্নিপত্য জনকম্, সর্ব্বষামিক্দ্রিয়মনোহ্র্থাদী- 

নামিতরেতরসংসর্গে সতি জ্ঞাননিপ্পত্তেঃ। অথ সহসৈব কাধ্যজনন- 

* সন্নিপতা জনকত্বং মন্্িপত্যোপকার কত্বস্__কর্ধার্যাহ্যদ্দেশেন বিধীয়মানং কর্ণ সন্গিপত্যো- 

পকারকম্। যথাবঘাতপ্রোক্ষণাদি। ভ্যায় প্রকাশঃ, ১৩৪ পৃঃ । 

1 জব্যা্নুদ্দিহ্থ কেবলং বিধীয়মানং কর্ম আরাহূপকারকং, বথা প্রযাজাদি। হায়গ্রকাশঃ, 

১৪০ পৃঃ। 



১৪৪ স্যায়ম্র্যাম্ 

মতিশয়ঃ। সোহপি কম্তাঞ্থিদিবস্থায়াং করণম্যেব কর্মণোহপি শক্যতে 

বক্তম্। | 

অন্মুাদ 
এ 

যেহেতু করণকে সাধকতম "বলা হয়, এবং প্রমাণপদটা করণবাচ্যে 
নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেহেতুই সামগ্রীর প্রমাণত্ব যুক্তিযুক্ত । সামগ্্রীকে 
বাদ দিয় কোন কারকবিশেষের সহিত সাধক-শব্দোত্তরপ্রযুক্ত তমপ্- 

প্রত্যয়ের অর্থ ( অতিশয় ) অস্থিত হইতে পারে না। কারণ (সম্পাদনী় 
কার্যের জন্য অপেক্ষিত) সমগ্র কারক উপস্থিত হুইলে কার্য্য সম্পন্ন 

হয়, এ কারকগুলির মধ্যে অন্তমের অভাব হইলে কাধ্য সম্পন্ন হয় না । 

এরূপ অবস্থায় কারকগুলির মধ্যে কোন কারককে এ কাধ্য অতিশয় 
প্রদ্দান করিবে [ অর্থাৎ কাধ্যসম্পাদনের জন্য কর্তীদি সকল কারকই 

সমানভাবে অপেক্ষিত বলিয়। সকলই উৎকর্ষ পাইবার অধিকারী । 

উহাদের মধ্যে কোন একটামাত্র উৎকর্ষ পাইতে পারে না।] এব 
কার্যসম্পাদন-বিষয়ে কোন একটা মাত্রের অত্যধিক উপযোগিতা বুঝ! 
যায় না, কারণ সকলই সেই কার্যে নিযুক্ত । 

যদি বল যে, কন্মের সহিত যাহার সাক্ষাৎভাবে স্বন্ধ, তাহারই 
উত্কর্ষ। এই কথাও বলিতে পার না। কারণ কর্্দের সহিত সাক্ষাৎ- 

ভাবে যাহার সম্বন্ধ নাই, এইরূপ কারণকেও কারক বলায় বাধা নাই। 

আরও একটা কথা এই যে, জ্ঞানরূপ কার্য্যের পক্ষে এরূপ কোন কারণ 
নাই, যাহা এ জ্ঞানের সহিত পরোক্ষভাবে সন্নধ। [অর্থাৎ সকলই 
সাক্ষাত্ভাবে সম্বন্ধ] ইন্দ্রিয়, মন, বিষয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষসাধন সকল 
উপকরণগুলি পরস্পরসন্বদ্ধ হুইয়৷ প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ কার্যের সম্পাদন 

করে। যদি বল যে, সহস! কার্যযসম্পাদনই উতকর্ষ। [ অর্থাৎ যাহা 

আসিবামাত্র কার্য সম্পন্ন হক তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ] সেই অতিশয়ও 

অবস্থাবিশেষে করণের স্যর কর্ম্েরও হইতে পারে এই কথা বল! 
খাইতে পারে। | 



প্রামাণলক্ষণম্ ১০৫: 

অবিরল-জলধরধারাপ্রবন্ধ-বন্ধান্ধকারনিবহে বহুলনিশীথে সহসৈব স্ফুরতা 
বিছ্ুল্লতালোকেন কামিনীঙ্ঞানমাদধানেন তজ্জম্মনি সাঁতিশয়ত্বমবাপ্যতে | 

এবমিতরকারককদন্বসন্সিধানে সত্যপি সীমন্তিনীমস্তরেণ তদ্দর্শনং ন 

জম্পন্ভতে । আগতমাত্রায়ামেব তত্যাঁং ভবতীতি তদপি কর্ম্মকারক- 

মতিশয়যোগিত্বাৎ করণং স্যাঁ, তস্মাৎ ফলোৎ্পাঁদাবিনাভাবিস্বভাবত্বম- 
বশ্যতয়৷ কার্ধযজনকত্বমতিশয়ঃ। স চ সাযগ্যন্তর্গতন্য ন কম্যচিদেকস্য 
কারকম্য কথষিতুং পাঁধ্যতে। সামগ্র্যাস্ত সোহতিশয়ঃ স্থুবচঃ, ১৪৪ 
চে সামগ্রী সম্পন্নমেব ফলমিতি সৈবাতিশয়বতী । 

অসন্যুবাল 

কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রি নিরন্তর ঘনঘটার আড়ম্বরে ঘোরতর অন্ধকারের 
ত্বারা আবৃত হইলে হঠাৎ দেদীপ্যমান বিছ্যতের আলোকে (পুঞ্তীভূত 
অন্ধকারের প্রভাবে রুদ্ধদৃষ্টি পথিকের ) (পথিস্থিতা ) কোন রমণী 
দৃষ্টিপথে আসিতে পারে, কিন্তু সেই রমণীবিষয়ে জ্ঞানটী এ বিদ্যুতের দ্বারা 
সম্পন্ন হইতেছে বলিয়। এ বিদ্যুৎই এ জ্ঞানের উৎপাদনে সমধিক উৎকর্ষ 
পাঁইতেছে। এবং ইতরকাঁরকগুলি সকলে থাকিলেও এ স্ত্রীলোকটী সেই 
সময়ে না থাকিলে তাহার দর্শন সম্ভবপর হয় না, কিন্তু সে আসার জন্য 

সম্ভবপর হইতেছে বলিয়৷ সেই দর্শনক্রিয়ার কর্ম্মকারক-রমণীও অতিশয়- 
যোগবশতঃ করণকারক হুইতে পারে । [অর্থাৎ স্বাভাবিক অন্ধকারময় 
কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রিকলে চতুদ্দিক্ ঘোরতর মেঘমাঁলার দ্বারা আবৃত হইলে 
তখন অন্ধকারের উপর “আবার প্রবল অন্ধকার আসে। সেই সময়ে 
দর্শকগণের দৃষ্টিশক্তি একেবারেই রুদ্ধ হুয়া পড়ে। কিন্ত সেই সময়ে 

বিছ্যতের আলোকে প্রবল অন্ধকারের দ্বার! রুদ্ধদৃষ্টি পথিকের দৃষ্ট- 
শক্তির আবরণ কাটিয়। যাঁয়। সেইজন্য স্ট্ে সময়ে কোন রমণী পথে 
থাকিলে সেই পথিক তাহাকে দেখিতে পায়। কিন্তু সেই রমণীর 
দর্শনকার্য্য-সম্পাদনে বিদ্যুতের, দ্রষ্টার, লোচনের, না৷ এ পরিদৃশ্মমান 
রমণীটার কাহার উপযোগিতা বেশী তাহু! স্থির করিতে হইবে"। একপ 

৯৪ 



১০৬ গ্যাঁয়মঞরধ্যাম্, 

স্থলে সহসাগত বিছ্যৎকে যেরূপ উক্তদর্শনকার্যয-সম্পাদদনে বিশেষ 

সহায় বলিবে, কেনন। বিছ্যুতের অভাব হইলে এ রমণী কেমন করিয়া 

নয়নগোচর হইবে! সেইরূপ আমিও বলিব যে দ্রষ্টাই থাক্, লোচনই 

থাক্, আর বিছ্যুৎই থাক্, কিন্তু এ রমণী এ জময়ে যদি পথিমধ্যে না 
আসিত, তবে কে তাহাকে দেখিত। স্থতরাং উক্ত দর্শনকার্যের 
সম্পাদ্নবিষয়ে এ রমণীই ধিশেষসাহাষ্যকারিণী এই কথা বলিব। 

তাঁহ। যদ্দি হইল, তবে করণকারকের ন্যায় তথাকথিত কন্মকারকেরও 

দর্শনরূপ কাঁধ্যের উৎপাদনে অধিকনৈপুণ্যরূপ অতিশয় সমভাবে 
থাকায় করণত্ব হোক্। ] সেইজন্য যাহ! আসিলে ফলোৎপত্তি অনিবার্য 

সেই বৈশিষ্ট্যটী [ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে কার্য্যজনকত্বই ] অতিশয়। 
এবং সেই অতিশয় এ সামগ্রীর অন্তর্গত কোন একটী কাঁরকের পক্ষে 

সম্ভবপর হয়, এই কথ! বলিতে পার। যায় না। কিন্তু সামগ্রীকে করণ 
বলিলে এ সামগ্রীর পক্ষে উক্ত অতিশয় সঙ্গত এই কথা বল! যায়। 
সামগ্রী যদ্দি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কাধ্যের উৎপত্তি অবশ্যই হয়। 

অতএব সেই সামগ্রীই সাধকতম হইবার একমাত্র যোগ্য । 

ননু মুখ্যয়োঃ প্রমাতৃপ্রমেয়য়োরপি তদবিনাভাবিত্বমতিশয়োহস্ত্যেব 
প্রমিতিসন্বন্ধমস্তরেণ  তয়ৌোস্তথাত্বাভাবাৎ। প্রমিণোতীতি প্রমাতা 

ভবতি, প্রমীয়তে ইতি চ প্রমেয়ম্। সত্যমেততৎ। কিন্তু সাকল্য- 
প্রসাদলব-প্রমিতিসন্থন্ধনিবন্ধনঃ প্রমাতৃ-প্রমেয়য়োমুখ্যন্বরূপলাভঃ, সাকল্যা- 
পচয়ে প্রমিত্যভাবাদ্ গৌণে প্রমাতৃ-প্রমেয়ে সম্পন্েতে। এবঞ সাকল্য” 
মন্তরেণ প্রমিতিতমবর্থক্যোগাৎ তদেব করণম্। 

অন্যুশীদ 

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত হইতেছে: এই যে, প্রধানভূত 
প্রমাতা এবং প্রমেয় এই উভক্কেরও ফলীভূত প্রমিতিরূপ কার্যের উৎপত্তির 
সহিত অবিনাভাব-সম্বন্ধুরূপ অতিশয় বিদ্ধমান। কারণ উক্ত উভয়ের 

* তমবর্থাযোগাঁদিতোব পাঠঃ সঙ্গতঃ | 



প্রমাণলক্ষণম্ ১০৭ 

প্রমিতির সহিত সম্বন্ধ ন৷ হইলে প্রমাতৃত্ব এবং প্রমেয়ত্ব উপপন্ন হয় না। 

[ অর্থাৎ প্রমিতি-ক্রিয়ার একটী কর্তা ও একটা কর্ম আছে, যাহা 
প্রমিতির আশ্রয়, তাহাকে প্রমাতা বলে, এবং যাহা প্রমিতির বিষয় 

তাহাকে প্রমিতির কর্ম অর্থাৎ প্রমেয় বলে। প্রমিতির সহিত সম্বন্ধ 
বিদ্ধমান হইলেই এ প্রকার প্রমাতৃত্ব এবং প্রমৈয়ত্ব লস্তব হয়, কিন্তু প্রমিতি 
যখন থাঁকে না, তখন প্রমাত। এবং প্রমেঞ্ধ বলিয়াও ব্যবহার হয় ন|। 

স্বতরাং উক্ত উতপদ্ভমান প্রমিতিরপ ফলের সহিত নিয়ত-সন্বন্ধরূপ 

অতিশয় প্রমাতা এবং প্রমেয় এই উভয়েরও ব্যক্তিগতভাবে আছে । ] 

(প্রমিণোতি, অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের আশ্রয় হইতেছে, এই ব্যুণ্পত্তি- 
বলে কর্তাকে (পরমার আশ্রয়কে ) প্রমাতা বল! হয়। এবং “প্রমীয়তে, 

অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানবিষয় হইতেছে এইরূপ ব্যুণ্পত্তির বলে প্রমিতি-কর্্মকে 
(প্রমিতি-বিষয়কে ) প্রমেয় বল! হয়। এই কথা ঠিক বটে, কিন্তু 
কেবল কর্তী বা কর্ম থাকিলেই প্রমাজ্ঞান জন্মিবে না, যদি কর্তা, কর্ণ, 

কর্ম প্রভৃতি প্রমাজ্ঞান-কাঁরণগুলি. সকলেই উপস্থিত হয়, তবে প্রমা- 
জ্ঞানরূপ কাধ্য উৎপন্ন হইতে পারে। এবং উক্ত কার্য উৎপন্ন হইলে 

পর প্রমাতা এবং প্রমেয়শবের মুখ্যার্থে প্রয়োগ উপপন্ন হয়। তবে 

উক্ত কারণগুলি সকলে উপস্থিত না হইলে প্রমিতি হয় না বলিয়া 

(সেই অবস্থায়) প্রমাতা এবং প্রমেয় এই উভয়শব্দের গৌণার্থে 
প্রয়োগ হইতে পাঁরে। ইহাই যর্দি হইল, তবে কারণসমষ্টির অভাবে 
প্রমিতির সহিত সম্বন্ধ কাহারও থাকে না এবং তমপ্-প্রত্যয়ের অর্থ 
অতিশয়কে লাভ কুরিবারও উপযুক্ত কেহ ন! থাকায় সেই সামগ্রীই 
একমাত্র প্রমিতির করণ [ অর্থাৎ সাধকৃতম ]। 

যত্ত কিমপেক্ষং সামগ্র্যাঃ করণত্বমিতি তদন্তর্গতকারকাপেক্ষমিতি 
জমঃ। কারকাণাং ধর্ঘ্মঃ সামগ্রী,ন শ্বরূপহানায় তেষাঁং কল্পতে, সাকল্য- 
দশায়ামপি তত্বরূপক্ষ-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ননী সমগ্রেভ্যঃ সামগ্রী ভিন্ন চে 
কথং পৃথভ নোপলভ্যতে। অভেদে তু সর্ববকারকাশি করণীভূৃতান্তেবেতি 

* তত্ন্বরপ এব এব পাঠঃ সাধুঃ। 



১০৮. স্যায়মঞ্জধ্যাম্ 

কর্তৃকর্্মব্যবহারোচ্ছেদ প্রসঙ্গঃ । মৈবম্, জমগ্রসঙ্নিধানাখ্যধর্মন্য প্রত্যক্ষ- 
মুপলস্তাৎ। পৃথগবস্থিতেু হি স্থালীজলভ্বলনতওুলাদিযু ন সমগ্রতা- 
প্রত্য়ঃ, সমুদিতেযু তু ভবতীত্যতন্তস্তপটলপরিঘটিত-ঘটা গ্াবয়বিব % 
কারককলাপনিস্পাস্ঘপ্রব্যান্তরাভাবেহপি সমুদ্রায়াত্মিকা সামগ্রী বিদ্তত 
এবেতি সমুদাষ্যপেক্ষয়া, করণতাং প্রতিপন্ভতে, তস্মান্ন পরিচোদনীয়মিদং 

কম্মিন্ কর্ম্মণি সামগ্রী করণমিতি*। 

অন্যুলীচ 

সামগ্রী কাহাকে অপেক্ষা করিয়া করণ হয়, এই যে প্রশ্ন, তাহার 
সমাধানরূপে সামগ্রীর অন্তর্গত কোন কাঁরক-বিশেষকে অপেক্ষা করিয়া 

সামগ্রী কর্ণ হয় এই কথা বলিয়া থাকি। [ইহার তাৎপর্য এই যে, 
সামগ্রী সংঘটিত হইলে তাহার স্বতন্ত্র একটা ব্যাপার হয় না, যাহার বলে 
তাহার করণত্ব হইতে পারে। যথাঁষথ নিজ-নিজ-ব্যাপারবিশিষ্ট কারক 
সমূহের সমষ্টিই সামগ্রী । অথচ ব্যাপার নিরপেক্ষ হইলে করণত্বপ্রসত্তি 
সম্ভবপর হয় না। হ্ৃতরাং কাধ্যবিশেষে বৈয়াকরণগণ যাহাকে করণ 
বলেন, সেই ব্যাঁপারবিশিষ্ট বস্তুটাও এ সামশ্রীর অন্তর্গত। সেই 
ব্যাপারবিশিষ্ট বস্তুর সহযোগিতায় সামঞ্জীর করণত্ব। বৈয়াকরণগণ 
বলেন যে, যাহার ব্যাঁপারের অব্যবহিত পরেই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, 
তাহাই করণ। নিব্যাপার বস্তুর সম্মেলনে কাহারও উৎপত্তি হয় না। 
সুতরাং সব্যাপার কোন কারক-বিশেষকে অপেক্ষা! করিয়াই সামগ্রী 
করণের আসনে বসিয়াছে। ] (সামগ্রী একটা ম্বতন্ত্র'বস্ত নহে) সামগ্রী 
কারকগুলির ধর্ম্ম। সামগ্রী সংঘটিত হইয়া, কাঁরকগুলির স্বরূপের হানি 

করিতে পারে না। কারণ- যাহার যাহ। ব্বরূপ, সামগ্রী-কালেও তাহার 

প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে। [ অর্থাৎ /সামগ্রী-সঙ্ঘটনের পূর্বেবে কাঁরক- 
গুলির মধ্যে যাহার যাহা স্ব্দপ ছিল, £তাহার সেই স্বরপটা স্মৃতিপথে 
খ্বাসে, এবং বর্তমান সময়েও (সামগ্রী-সঙ্ঘটনকাঁলেও ) সামগ্রীসঙ্ঘটন- 

পটার্ভবরবিষদেষ এব গাঁঠিঃ সঙ্চ্ছতে। 



প্রমাণলক্ষণম্ ১৩৪৯ 

পূ্রবকালীন স্বরূপের অপেক্ষা! সামগ্রীসঙ্ঘটনকালীন স্বরূপের অবৈলক্ষণ্যও 
দেখ! যায়। [ অর্থাৎ কোন প্রকার প্রভেদও দেখা যায় না।] আচ্ছা 

ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, কারক-সমুদয় অপেক্ষা সামগ্রী 

ভিন্ন, না অভিন্ন? যদি ভিন্ন বল, তাহা হইলে (উক্ত কারক-সমুদ্য় 
হইতে ) এ সামগ্রীকে ভিন্ন দেখা যায় নাঁ কেম? কিন্তু যদি অভিন্ন 

বল, তাহ! হইলে ( সামগ্রীকে করণ বলার জন্য) সকল কারকই করণ 

হইয়া পড়িল। সকল কাঁরক করণ হইয়া পড়িলে কর্তা, কণ্ম ইত্যাদি 
রূপ পৃথক্ পৃথক নাম ও ব্যবহারের উচ্ছেদ হুয়া! পড়ে। (উত্তর) 
এই কথা বলিতে পার না। কারণ__নিজ নিজ সন্বন্ধবশে এক জময়ে 
অবস্থানরূপ-সমন্মেলন-নামধেয় সামগ্রী প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হুইয়া থাকে । 
[ অর্থা এক ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে কর্তা, কন প্রভৃতি কারকগুলি একত্র 

অবস্থান করিতেছে এইমাত্র উপলন্ধ হয়] কারণ-_স্থালী, জল, অগ্নি, 
এবং তণ্ডুল প্রভৃতি বস্তগুলি পৃথক্পৃথক্ভাবে অবস্থান করিলে তাহাদের 
উপর সমন্মেলনজ্ঞান হয় না । কিন্তু এ সকল বস্তু মিলিত হইলে তাহাদের 
উপর সম্মেলনের ভান হয়। অতএব যেরূপ এক সম্মিলিত তন্গুলির ছারা 

তাহ হইতে অতিরিক্ত পটরূপ সাবয়ব দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কথিত- 
কারকসমুদয়ের দ্বারা অতিরিক্ত কোন দ্রব্য উৎপন্ন না৷ হইলেও কেবলমাত্র 
উক্ত সমুদয়ের সম্মেলনাখ্য সামগ্রী (উক্ত সমুদয়-সাধারণ একটা ধর্ম) 
অবশ্যই ঘটে, এই জন্য [অর্থাৎ সকলে এক সময়ে মিলিত না হইলে 
[ অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত প্রাক্ক্ষণে সকলে উপস্থিত না হইলে ] কার্য্য 
সম্ভব হয় না! বলিয়া ] উক্ত সামগ্রী উক্ত সমুদয়ের অন্তর্গত কারকগুলির 
অপেক্ষায় করণত। প্রাপ্ত ু য়। [ অর্থাৎ বিলক্ষণব্যাপারবিশিষ$ কোন কারক- 
বিশেষেরও অন্যান্য কারকের সহযৌগিতাবশতঃ সামগ্রীই সাধকতম হয়| ] 

সেই জন্য কোন্ কর্মে সামগ্রী করণ? এইরূপ প্রশ্ন করা উচিত নহে। 

সমুদায়িনাং সামগ্র্যবস্থায়াম্পি ্বরূপানপীয়াৎ সমুদায়িবিশেষে কর্্মণি 

সামগ্রী করণম্। অতএব ন প্রমিতেনিরালম্বনত্বমূ। এতেন প্রমাভ! 

পৃখগুপদপিত ইতি বিধাঁচতুষটয়মপি সমাহিতম্। 



১১৩ ্যায়মপ্রধ্যাম্ 

ভ্ম্ুাল 

যখন কারকগুলি এক সময়ে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা সম্মিলিত 

হইলেও তাহাদের ( সন্মেলন-জন্য ) কোন প্রকার বৈরূপ্য হয় না, সুতরাং 
সমুদ্দায়িগণের মধ্যে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অক্ষ থাকে । সামগ্রীকে করণ 

বলিলেও বৈশিষ্ট্যের হানি হয় না, স্থৃতরাং কর্মে সামগ্রী করণ। 
অতএব [ অর্থাৎ কর্ত প্রভৃতির বিভিন্ন ভাবে উপযোগিতা অবাধিত বলিয়। ] 

প্রমিতি আশ্রয়হীন হইল না । [অর্থাৎ সামগ্রা করণ হইলেও সামগ্রীর 

অন্তর্গত কর্তৃকারকের সামগ্রীর অন্তর্গতত্বনিবন্ধন স্বরূপহানি না হওয়ায় 

পরস্তু বিভিন্নভাবে উপষোৌগিতাবশতঃ স্বতন্ত্রভাবে অপেক্ষা থাকায় প্রমিতি 
কর্তৃহীনতাবশতঃ নিরালম্বন হইল না। ] 

ইহার দ্বারা [ অর্থাৎ প্রমাতা প্রমিতির আশ্রয় এই কথার ছ।র1] প্রমাতা৷ 
প্রমেয়া্দি হইতে অতিরিক্ত ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে । এইজন্য প্রমাতা, 
প্রমেয়, প্রমাণ, এবং প্রমিতি এইরূপ প্রকার-চতুষঁয় উপপাদিত হইয়াছে। 

যত্বভ্যধায়ি সামগ্র্যাঃ করণবিভক্তিনির্দেশে। ন দৃশ্যতে ইতি তত্রোচ্যতে। 
সামগ্রী হি সংহতিঃ, সা হি সংহম্থমীনব্যাতিরেকেণ ন ব্যবহারপদবীমবতরতি, 

তেন সামগ্রীং * পশ্যামীতি ন ব্পদেশঃ। যন্ত্র দীপেক্দ্িয়াণাং তৃতীয়া 

নির্দেশ স ফলোপজননাবিনাভাবিস্বভাবত্বাখ্যসামগ্রীস্বরূপ-ণ" সমারো পণ 

নিব্ন্ধনঃ । অন্যত্রাপি চ তন্রপসমারোপেণ স্থাল্যা পচতীতি ব্যপদেশে! 

দৃশ্যত এব। তস্মাদন্তগগতকারকাপেক্ষয়৷ লব্করণভাঝ৷ সামগ্রী প্রমাণম। 

তন্মলাদ 

সামগ্রী যদি করণ হইত, তবে সামগ্রীশব্দের উত্তর করণত্ববোধক 
তৃতীয়াবিভক্তির নির্দেশ হইত। কিন্তু উক্ত শব্দের উত্তর তৃতীয়াবিভক্তি 

দেখ। যায় না। (অতএব উঁহা করণ নহে) এই কথা যে বলিয়াছ, 

* সামগ্যা গস্ঠামীতি পাঠঃ নঙ্গতঃ। 
ৰ. আদর্শপুস্তকে সন্গপ ইতি পাঠে বর্ততে। সন মঙ্গচ্ছতে। 



প্রমাণলক্ষণম্ ১১১ 

তছ্ৃতরে বলিতেছি যে সামগ্রীর নাম সমহি। তাহা ইদানীং সম্মিলিত 

প্রত্যেক বস্তু অপেক্ষা ভিন্ন এইরূপে ব্যবহারে আসে না। [ অর্থাৎ 
প্রত্যেকেরই স্বরূপ এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ।] সেই জন্য সামগ্রী 
দ্বারা দেখিতেছি এই প্রকার উল্লেখ হয় না। [ অর্থাৎ সামগ্রী যখন 
প্রত্যেকেরই স্বরূপ, তখন প্রত্যেকের সন্টিত তৃতীয়ার্থ অস্বিত হইতে পারে 
না বলিয়া সামগ্রাশব্দের উত্তর তৃতীয়া £বিভক্তি হয় না।] দীপ এবং 
ইন্ড্রিয়শব্দের উত্তর যে তৃতীয় বিভক্তির নির্দেশ আছে, তাহার কারণ 

দীপ ইক্ড্রিয়াদির উপর সামগ্রীর আরোপ; নিয়তফলোৎ্পাদকত্ব যে সামগ্রীর 

স্বভাব। কেবল দীপ ও ইন্দিয়াদির স্থল কেন? অন্যস্থলেও এ সামগ্রীর 
আরোপবশতঃ (স্থালী অধিকরণকাঁরক হইলেও ) স্থালী দ্বারা পাক 
করিতেছে, এইরূপ অভিলাপ দেখা যায়। স্থুতরাং উপসংহারে বক্তব্য 

এই, যে, সামগ্রীর অন্তর্গত কাঁরকগুলিকে অপেক্ষা করিয়। সামগ্রী প্রমাণ 
হইয়া থাকে । [ অর্থাৎ সামগ্রীর মধ্য হইতে কোন কারককে বাদ দিলে 
সামগ্রীর প্রমাণত৷ থাকে না। ] 

অপরে পুনরাচক্ষতে। সামগ্রী নাম সমুদিতানি কারকাঁণি তেষাং 
দ্ৈরপ্যমহৃদয়ঙ্মম্। অথ চ তানি পৃথগবস্থিতানি কর্ম্মাদিভাবং ভজন্তে। 
অথ চ তান্যেব সমুদিতানি করণীভবন্তীতি কোহয়ং নয়ঃ। তস্মাৎ কর্তৃকর্্ম- 

ব্যতিরিক্তমব্যভিচারাদিবিশেষণকার্থপ্রমাজনকং কারকং করণমুচ্যতে । 

তদেব চ তৃতীয়য়! ব্যপদিশন্তি। দীপেন পশ্যামি, চক্ষুষা নিরীক্ষে, লিজেন 

বুধ্যে, শব্দেন জানামি, মনস! নিশ্চিনোমীতি। ননু ত্রীণ্যেব কারকাণ্যস্মিন্ 
পক্ষে ভবেয়ুঃ, জ্ঞানক্রিম্বায়াং তাবদেবুমেবৈতদ্ যথা ভবানাহ। পাকাদি- 
ক্রিয়ান্থু ক্রিয়াশ্রয়ধারণাহ্যপকারভেদপর্যযালোচনয়া ভবত্বধিকরণাদি- 

কারকান্তরব্যবহারঃ। প্রমিতে তু মনোদীপচস্ষুরাদের্ন লক্ষ্যতে বিশেষ ইতি 
ত সর্ববং করণত্বেন সম্মতম্। কম্তেষু তয়বর্থ ইতি চে। অস্তি কশ্চিদ্ 

যদয়ং লোকোহহং ময়! জানামি, ঘটেন 'ঘটং জানামীতি ন কর্তৃকর্্মণী 

বিস্মৃত্যাপি করণত্বেন ব্যপদিশতি। নয়ন মনোনীপ শবলিঙগাদীনি তু তথা 

ব্যপদিশতি। সোহয়মেষাং পশ্ঠাতি কর্তৃকর্্মবৈলক্ষণ্যং চম্ষ্রাদীনাম্। 



১১২: _. ম্যারমঞ্জর্ধ্যাম্ 

তদবৈলক্ষণ্যমেব চ তেষামতিশয় ইতি তদয়মিহ প্রমাণং প্রমাতা প্রমেয়ং 

প্রমিতিরিতি চতুর্বর্গেণৈব ব্যবহারঃ পরিসমাপ্যতে। তন্মাৎ কর্তৃকর্ম- 

বিলক্ষণা সংশয়বিপর্যয়রহিতার্থবোধবিধায়িনী বোধাবোধস্বভাবা সামগ্রী 

প্রমাণমিতি যুক্তম্। ্ 

অন্যুজাদ 

অপরে কিন্তু বলেন, যে, সামগ্রী বলিতে আমর! মিলিত কারক গুলিকে 

বুঝি। সেই কারক গুলির দ্বিভাব ধারণার বহিভূর্তি। [ অর্থাৎ সশ্মিলিতা- 
বন্থায় কাঁরকগুলির সাধকতমত্ব আর ব্যক্তিগতভাবে কর্তৃতব-কর্্মবাদি 

এইপ্রকার দ্বিভাব-সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না।] যাহারা প্রাতিস্বিক 

সত্তার বশে ( অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে ) কর্তৃত্ব-কর্ম্মত্বাদিভাগী হইয়া থাকে, 
[কর্তা কর্ম্ম ইত্যাদিরূপ পৃথক্২ আখ্যার দ্বারা আখ্যাত হয়] তাহারাই 

আবার সম্মিলিত হইয়া (অর্থাৎ সমষ্টিরপে) কেবলমাত্র করণ হইয়া 
থাকে, ইহ! কি প্রকার নীতি? [ অর্থাৎ যে যুক্তির বলে কারকগুলির কথিত 

প্রকার দ্বিভাব ঘটিয়াছে সেই যুক্তিটা জানিতে চাহি। এই পক্ষে কোনই 
যুক্তি নাই ইহাই তাৎপর্য ।] সেই জন্য [ অর্থাৎ করণত্ব-সম্বন্ধে পুর্বব- 
সিদ্ধান্তটা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া ] অবাধিত বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত অতএব ভ্রম- 
ভিন্ন এবং অংশয়ভিন্ন যে অনুভূতি তাহ প্রমাজ্ঞান, তাহার জনক অথচ 
কর্তকারক এবং কম্মকারক হইতে ভিন্ন যে কারক তাহাকে আমরা 

( প্রমিতির ) করণ বলিয়। থাকি। এবং তাহার উত্তরই তৃতীয়াবিভক্তির 
প্রয়োগ হয়। তাহার উদ্দাহরণ-_দীপের দ্বারা দেখিতেছি, চক্ষুর দ্বারা 

দেখিতেছি, লিঙ্গের দ্বার জানিতেছি, শবের দ্বারা অর্থবোধ করিতেছি, 
মনের ছার! নিশ্চয় করিতেছি । এই পর্য্স্ত অপরের মত। আচ্ছা ভাল 

কথা, এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে এই যে, এই মতে কর্তা, কর্ম এবং করণ. 

এই তিনটা মাত্র কারক সমর্থিত হইয়। পড়ে। অন্য কারকের উচ্ছেদ 
হইয়া পড়ে। (উক্ত মতাবলম্বীর উত্তর ) হা, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা 

ঠিক কখা। জ্ঞানরপ ক্রিয়ার স্থলে এ রকমই বটে। [ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ 
ক্রিয়ার শলে উক্ত তিনটা মাত্র কারকই আখশ্যক হয়, অন্ধ কারক আবশ্টক 
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হয় না।.] কিন্তু পাকাদিক্রিয়াস্থলে বিভিন্ন কারকের পচনযোগ্য বস্তুর 
ধারিণ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য দেখিতে পাওয়ায় অধিকরণ প্রভাতি অন্য 
কাঁরকেরও ব্যবহুরি হয়। ' | অর্থাৎ পাঁকাদিক্রিয়াস্থলে স্থালী প্রভাতি 
অধিকরণকারক ! পচনযোগ্য তণ্লাদি বস্তর স্থালী প্রভৃতি আধার না 

থাকিলে ধারণার অভাবে পাকক্রিয়। অনুপপন্ন হয়।] কিন্তু প্রমিতিরপ- 

ক্রিয়ান্থলে মন, দীপ এবং নয়ন প্রভূর্ত্টি করণের কোন বৈশিষ্ট্য দেখা 
যায় না। তাহারা সকলেই করণ ইহা আমাদের মত। 

[ অর্থাৎ মন প্রভৃতির মধ্যে প্রত্যেকে করণ হইলেও উক্ত প্রত্যেকের 

এককার্য্ে করণত্ববিষয়ে পৃথকভাবে ব্যবহার হইবে না। পপ 
পক্ষে তাহাদের উপযোগিতা সমান। তাহারা একযোগে অর্থাৎ সামগ্রী- 
রূপে করণকারক | ] 

যদি বল যে অন্য কাঁরক্ অপেক্ষা তাহাদের তমপ্প্রত্যয়ের অর্থ- 
বৈশিষ্ট্য কেমন করিয়। হইল? (বৈশিষ্ট্য ন|! থাকিলেই বা তাহারা 
করণাঁভিধেয় সাধকৃতম হুইল কিরূপে ? ইহাই তাৎপর্য ) উত্তর-_কিছু 
বৈশিষ্ট আছে, যেহেতু এই লোক [অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান লোক ] 
কর্তী এবং কন্্ন ভুলিয়াও আমার দ্বারা আমি দেখিতেছি, এবং ঘটের 

দ্বারা ঘট দেখিতেছি এইরূপ. কথা বলে না। [ অর্থাৎ কর্তৃকারকগত 

করণের প্রভেদদ ভুলিয়া আমার দ্বারা আমি দেখিতেছি, এবং 
কর্্মকীরকগত করণের প্রভেদ ভুলিয়া ঘটের দ্বার ঘট দেখিতেছি 
এইরূপ ব্যবহার কেহই করে না।] কিন্তু জ্ঞানব্যবহারস্থলে নয়ন, 
মন, দীপ এবং শব্দুলিঙ্গাদিকে যখন উল্লেখ করে, তখন তাহাদিগকে 

কুরণরূপেই উল্লেখ করে। সেই ব্যক্তি (যে এরূপ উল্লেখ করে) 

কর্তা এবং কর্ম হইতে নয়ন প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য বুঝে । 

[ অর্থাৎ নয়ন প্রভৃতিকে করণরূপে ব্যবহার করিবার কারণ এবং 

কর্তাদিকে করণরূপে ব্যবহার না করিবার কারণ করণকারকের 'ইতর 

কাঁরক হইতে বৈলক্ষণ্য । এবং এ প্রকার ব্যবহারকারী ব্যক্তি এ বৈলক্ষণ্য 

বিশেষরূপে জানে ।] এবং সেই বৈলক্ষণ্যই নয়নপ্রভূতির অতিশয় 

এই পর্য্যস্ত এই মতে করণসম্বন্ধে মীমাংস।। সেই.জন্য [ অর্থাত উত্ত-_ 
১৫ 
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প্রকারপ্রতেদ-এ্রহণজন্য ] এই ক্ষেত্রে প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিডি 
এই প্রকার পরস্পরবিভিন্ন অথচ পরস্পরসন্বদ্ধ চতুবিবধ পদার্থের দ্বারাই 
হছানোপাদানাদি ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। (সামগ্রীর প্রমাণতাবাদী 
জয়ন্তের উত্তর) তথাকথিত সামগ্রীকে [ অর্থাৎ নয়ন, মন, দীপ প্রভৃতি 

অবোধস্বভাব বস্তর সমগ্রিরূপ স্বামগ্রীকে ] প্রমাণ বল! অপেক্ষা (অথবা * 
সামগ্রীর করণত্ববিবয়ে তোম্দের অমত না থাকায়) (আমাদের 
অভিমত ) সামগ্রীকে প্রমাণ বলা যুক্তিযুক্ত । যে সামগ্রীর দ্বারা সংশয়- 

ভিন্ন এবং ভ্রমভিন্ন বথাযথবস্তবিষয়ক অনুভূতি উৎপন্ন হয়, এব 
যাঁছা ( অবোধন্বভাব বস্তুমাত্রঘটিত নহে) জ্ঞান এবং জ্ঞানভিক্স__ 
দ্বিবিধবস্ত্ঘটিত, ও কর্তী। এবং কর্ম্দ হইতে ভিন্ন। 

ডিগ্রনী* 
প্রমাণ কাহাকে বলে? যাহ প্রমিতির করণ, তাহা প্রমাণ এই 

কথা৷ বলিলে ভ্রমাত্মক স্মৃতিজনককেও প্রমাণ বলিতে হয়। স্থতরাং 
জত্রত্য প্রমিতিশব্দের অর্থ যথার্থ অনুভূতি । 
_. প্রমাণবিচারপ্রসঙ্গে করণশব্দটা উত্থাপিত হইয়াছে । এই করণ- 
শব্দের অর্থ লইয়া! নানা! মত দেখা যায়। মঞ্জরীকারও পূর্ববপক্ষ এবং 
উত্তরপক্ষত্রমে ও নিজমত প্রতিষ্ঠাপনপ্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন। 
মহুধি পাণিনির মতে “সাধকতমং করণম্*, অমর সিংহও “করণং সাধকতমম্! 
এই কথা, বলিয়াছেন। সাধকতমই করণশব্ের অর্থ। এই অর্থ 
লইয়াই মতভেদ । কারণের মধ্যে যাহা! শ্রেষ্ঠ, তাহাই সাঁধকতম। কিন্তু 
শ্রেষ্ঠতা৷ কি, তাহ! বুঝিতে হইবে 1 যাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার 
করণ নহে, তীহারা ব্যাপারবিশিষ্$ কারণকেই করণ বলেন। ব্যাপারটা 
ব্যাপারশুন্য বলিয়া করণ হুইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের মতে. 
ন্যাঁপারবিশিষ্ট কারণই শ্রেষ্ঠ কাঁরণ। মহধি পাণিনি প্রস্তুতি এই 

'উনাৎ' এই পের ধ্াছ্যাখরবশতঃ পৃধক্ অনুধাধ কর! হইল। | 
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মতের অনুবর্তী । ব্যাপারশৃন্য কারণ করণ হইতে পারে না ইহা নব্য- 
নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত। যাহা করণকারক হইবে, তাহা কাঁধ্য 
সম্পাদন করিতে গেলে এ কার্য্য সম্পাদনের পূর্বেব এঁ কার্যের অনুকূল 
যে কার্যযবিশেষকে অপেক্ষা করে। তাহা করণকারকের ব্যাপার। 

ব্যাপারসন্বন্ধে ইহ! মোটামুটি কথা মাত্র। / 
বাৎস্যায়ন উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ চরম কারণ 

ইপ্সিয়াদির ব্যাপারকে মুখ্য করণ বলিতেন। কারণ এঁ ব্যাপারের 
অব্যবহিত পরেই কার্য সম্পন্ন হয়। তীহাদের মতে যাহার অব্যবহিত 

পরেই কার্য উৎপন্ন হয়, তাহাই মুখ্য করণ। ব্যাপারকে মুখ্য করণ 
বলিলেও এঁ ব্যাপারের দ্বারা যাহা কার্যজনক হয়, তাহাকেও করণ 
বলিতেন। জয়ন্তও যাহার অব্যবহিত পরেই কার্য উৎপন্ন হয়, 

তাহাই মুখ্যকরণ এই অভিপ্রায়েই সামগ্রীকে মুখ্যকরণ বলিয়া তাহাকে 
প্রমাণ বলিয়াছেন। তিনিও মুখ্যকরণকে ব্যাপারশুন্য বলিয়াছেন। 
মুখ্যকরণের ব্যাপীর থাকলে তিনি সাঁমজ্রীকে মুখ্যক্রণণ বজিতে 

পারিতেন না। কাঁরণ-সামগ্রীর ব্যাপার নাই। তবে তিনি যাহ 

ব্যাপার-দছবার। কাধ্যজনক হয়, তাহাকেও করণ বলিয়াছেন। তবে 

তাহা মুখ্য নহে। সেই জন্যই তিনি “ত্দন্তগত কারকাপেক্ষয়া 
লব্ধকরণভাব। সামগ্রী প্রমাণম্৮ড এই কথা বলিয়াছেন। এ জামগ্রীর 
অন্তর্গত ব্যাপারব কারককেও লক্ষ্য করিয়াছেন এবং কারক বলিয়৷ 

লক্ষ্য করিলেই তাহাকে করণকারকই বলিতে হইবে। বাত্চ্যায়ন 
প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ান্মিকগণের কর্থায় বুঝা যাঁয় যে, তাহার! ইন্দ্িয়াদির 
ব্যাপারকেই মুখ্য প্রমাণ' বলিম়্াছেন। * প্রত্যক্ষশবের *% ব্যুৎ্পত্তি করিতে 

গিয়া অব্যয়ীভাবসমাস-প্রদর্শন-ঘারা ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারের মুখ্যপ্রমাণত। 

সমর্থন করিয়াছেন। ইহার ফল প্প্রত্যক্ষপ্রমিতি। ক্ষণিকতাবাদী 

বৌদ্ধও ব্যাঁপারের করণতাস্বীকার করিয়াছেন। গঙ্গেশের শব্দচিস্তাীমণির 

* অন্ত অঙ্ত্ত প্রতিবিবয়ং বৃতি, বৃততত্ত সনগিকর্ষ:ঃ। ইতি ভান্তস্ 
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*...প্রারস্তে টাকাঁকার মথুরানাথ তর্কবাগীশের কথায় ইহা পাওয়া যাঁয়। 
মধুরাঁনাথ বৌদ্ধমতানুসারেই সেখানে করণের লক্ষণ বলিয়াছেন। তবে 
মহধি পাঁণিনি প্রভৃতির সহিত ইহাদের মতগত বৈষম্য আছে। কারণ, 
পাঁণিনি প্রভৃতি ব্যাপারব কারণকেই মুখ্য করণ বলিয়াছেন। [অর্থাৎ 
এঁ মতে যাহা ব্যাপার*্ৰারা কারণ হয়, তাহাই করণ ] এই মতানুসারেই 
অনুভব স্মৃতির প্রতি এবং যাগাদি স্ব্গদির প্রতি করণ হইয়! থাকে৷ 

উদ্দ্যোতকরও প্রমাণের লক্ষণ করিতে গিয়া ইন্ড্রিয়ার্দির ব্যাপারকে 

প্রমাণ বলিয়াছেন। ফল কথা-_প্রাচীনগণ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে প্রমাণ 

বলিলেও এ ব্যাপারজনক ইন্দ্রিয়াদিকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য- 

টাকাকারের কথাঁতেও ইহা! বুঝ! যায়। তবে প্রাচীনগণের মতে যাহার 
অব্যবহিত পরে কার্য অবশ্যস্তাবী, তাহা মুখ্যকরণ। ব্যাপাররূপ 

কারণের অব্যবহিত পরক্ষণে কাঁ্য হয় বলিয়। ব্যাপারই মুখ্য করণ। এবং 
যাঁহা। এ ব্যাপারের দ্বারা জনক হয়, তাহা অপ্রধান করণ। 

প্রমাণের দ্বার যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রমিতি বলে। বাৎশ্যায়ন 
প্রভৃতি প্রীচীনগণের মতে এ প্রমিতিও প্রমীণ হইতে পারিবে। এই 
প্রমিতির ফল হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি এবং উপেক্ষাবুদ্ধি। হা-ধাতুর 
উত্তর করণবাচ্যে অনট্প্রত্যয় করিয়া “হান, এই পদটা সিদ্ধ হইয়াছে। 
হীয়তে অনয়৷ এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ যে বুদ্ধির দ্বারা হেয়ত্ববোধ 
করিয়। ত্যাগ করা হয়, সেই বুদ্ধিই হানবুদ্ধি। উপ এবং আঙ, উপসর্গ 
যোগে দা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে অনট্প্রত্যয় করিয়া “উপাদান এই 
পদটা সিদ্ধ হইয়াছে। উপাদীয়তে অনয়া এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ যে 
বুদ্ধির - ঘ্বারা উপাদেয়ত্ববৌধ কুরিয়া গ্রহণ *করা হয়, সেই বুদ্ধিই 
উপাদানবুদ্ধি। উপ-উপসর্গযোগে “ক্ষ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঙাপ্- 

1. * বনু শবে! ন প্রমাণং তথাহি করণবিশেষঃ প্রমাণং, করণঞ্চ তত বন্সিন্ সতি ক্রি ভবত্যেষ। 
ন চ শব্দে সতি প্রমা ভবত্যেব ইতি নায়ং শ্ঃ প্রমাণমূ। ইতি ততচিভ্তামণৌ শববখণডঃ ১৪১৫১৩ পৃঃ। 

বৌঁদ্ধমতমাশক্য নিরাকরোতি, নহিত্যাদিদা, ন প্রমাণং ন প্রমিতিকরপম্ ; করণত্ব্ক ফলাযোগব্যবচ্ছি- 
সকারপূত্ং কলোপধারকতবমিতি যাবৎ.। ন তু ব্যাপারবন্ধে সৃতি কারপত্বম। ইতি মধুরানাথঃ, ১৪ পুঃ 
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প্রত্যয় করিয়া উপেক্ষা এই পদটা সিদ্ধ হইয়াছে । উপেক্ষ্যতে অনয়া *%* 
এইরূপ ব্যুৎ্পত্তিবশতঃ যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষ্যত্ববোধ করিয়া উপেক্ষা 
কর! হয়, সেই বুদ্ধিই উপেক্ষাবুদ্ধি। হেয়ত্ববোধ, উপাদেয়ত্ববোধ এবং 
উপেক্ষ্যত্ববোধ কোন্ জাতীয় জ্ঞান, তাহাঁও বুঝা উচিত। এ জ্ঞানগুলি 
অনুমিতি। তাহার কারণীভূত জ্ঞানগুলি র হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি 
এবং উপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, £সইগুলি তথাকধিত অনুমিতির 
কারণীভূত পরামর্শ । তাহা না বলিয়। হানজনক বুদ্ধি হানবুদ্ধি, উপাদান- 
জনক বুদ্ধি উপাঁদানবুদ্ধি এবং উপেক্ষাজনক বুদ্ধি উপেক্ষাবুদ্ধি এইরূপ 
অর্থ করিলে প্রত্ক্ষ-প্রমিতির ফলীভূত এ সকল বুদ্ধিও অনুমিতিরূপেই 
পরিণত হয়, স্থৃতরাং প্রত্যক্ষাত্মক প্রমা তাহার জনক বলিয়া প্রত্যক্ষাত্মক 

প্রমাকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিবার পক্ষে বাধা পড়িবে। উহা ঘথাকথিত 
অনুমিতির জনক বলিয়া অনুমান-প্রমাণ হইয়া পড়িবে। এইজন্য 
পূর্ব প্রদর্শিতব্যুৎপত্তিযোগে তথাকথিত অর্থের গ্রহণ করিতে হইবে। 
তথাকথিত বুদ্ধিগুলি কিরূপে হেয়ত্বাদিবোধ করাইয়া দেয়, তাহ! 
জানিতে পারিলেও তাহার পরামর্শরূপটা ধরা পড়িবে। যে জাতীয় 
বন্ত পরিত্যক্ত, গৃহীত বা উপেক্ষিত হইয়াছে, পরিদৃশ্যমীন এই বস্তটাও 
তজ্জীতীয়। এই প্রকার বুদ্ধিই হেয়ত্বাদিবুদ্ধির জনক। স্থুতরাং উহা! 
পরামর্শ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহারই নাম হানাদিবুদ্ধি। যখনই 
যাহা পরিত্যক্ত, গৃহীত বা উপেক্ষিত হয়, তখনই তাদৃশ বস্তু ত্যাজ্য, 
গ্রাহ্হ বা উপেক্ষণীয় এইরূপ একটা ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। এবং এ 
প্রকার ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্য সংক্কারও তদবধি হইয়া থাঁকে। যখন আবার 
তাদৃশ বস্ত দর্শনগোচরে আসে, তখন সেই সংস্কার উদ্বোধিত হইয়! 
তথাকথিত ব্যান্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার পরে হেয়ত্বাদি- 
বোধের কারণীভূত তথাকথিত নিশ্চয়গুলি উদিত হইয়া! কৃতব্যবহাঁর- 
ব্যক্তির হেয়ত্বাদিবৌধ করাইয়া! দেয়। প্রথমে নির্বিবিল্পক-প্রত্যক্ষ হয়৷ 

.. *%  অমরকোষের টীকাকাঁর ভানুজি দীক্ষিত কররবাচ্যে ঞ্ডাপ্ প্রত্যয় করিয়া শিক্ষা এই পদটা 

সিদ্ধ করিয়াছেন। সেইরপ করিয়া উপেক্ষাপদ্টা সিদ্ধ হইবে। 



১১৮ হায়মপ্র্ধামি 

তাহার পর সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর এ সবিকল্পকপ্রত্যক্ষ- 

জনিত হানাদিবুদ্ধিরপ পরামর্শজ্ঞান হয়। তাহার পর হেয়ত্বাদি- 
বোধ হয়। 

এঁ হানাদি-বুদ্ধির প্রতি সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ চরম কারণ বলিয়া মুখ্য 
প্রমাণ হইতে পারে। '্রাচীম্গণের মতে যাহার অব্যবহিত পরক্ষণে 

কার্য অবশ্টস্তাবী, তাহ। মুখ্য 'করণ। স্থৃতরাং এ মতে হানাদিবুদ্ধি 
ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্িয়সন্নিকর্ষের সাক্ষাৎ ফল না হওয়ায় [ অর্থাৎ তাহারা 
পরম্পরায় কারণ হওয়ায় ] ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্িয়সন্লিকর্ষ হানাদিবুদ্ধির 
পক্ষে মুখ্য প্রমাণ হইবে না। সবিকল্পক প্রত্যক্ষছই হানাদিবুদ্ধিরূপ- 
প্রত্যক্ষের পক্ষে মুখ্য প্রমাণ । 

নব্যমতে যে জ্ঞানের পক্ষে জ্ঞান করণ নহে, তাদৃশ জ্ঞান প্রত্যক্ষ । 

স্বতরাং এ মতে হানাদিবুদ্ধি প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কারণ উহার 
প্রতি সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ করণ হইয়াছে । অতএব কোন মতে এ হানাদি- 

বুদ্ধি প্রত্যক্ষ, আর কোন মতে নহে--এইরূপ কল্পনাও উন্মত্তপ্রলাপ 
মাত্র। ইহার উত্তরে নব্যগণের মত এই যে, কোঁন লৌকিক প্রত্যক্ষেই 
জ্ঞান করণ নহে, ইন্ড্রিয়ই করণ । এই সন্নিকর্ষই উহার ব্যাপার। তবে 
কোন কোন প্রত্যক্ষে জ্ঞান কারণ হইতে পারে এইমাত্র । 

গঙ্গেশের প্রত্যক্ষণ্ডীয় সঙ্নিকর্ষবাদের আলোচনা-ঘার ইহাই বুঝ! 
যায়। তবে মথুরানাথ সন্নিকর্ধবাদরহন্যে জ্ঞানের করণত্ব প্রত্যক্ষ 

বিশেষে থাকিলেও “জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্ঞক্ষম এই প্রত্যক্ষ লক্ষণটার 
অন্থপ্রকার ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিলাম ন1। * 

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এই মতটা মানিলেন না। , ইহাদের মতে কোন 
প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় করণ আবার কোন প্রত্যক্ষে জ্ঞানও করণ, তাহার 
উদ্দাহরণ হানাদিবুদ্ধিরপ প্রত্যক্ষ। যদিও জয়ন্ত সামগ্রীর প্রমাণত! 
স্বীকার করিয়। জ্ঞানের করণত্ব ছাঁড়িয়াছেন, তথাগি নব্যমতানুমোঁদিত 

নে | খাকাতািমোগিবীকারাতাজনবা ছা তাডিবোদিককার- 

ভাবজ্ছেদকা, ব ততদিন তা দিতি সননিকর্মবাদয়হতাম্। ৫৫৬ পৃঃ ৰ 
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'লক্ষণটা হঁহারও সম্মত হইতে পারে না, কারণ হঁহার মতে জ্ঞান*€কাঁন 
জ্ানৈরই করণ হইতে পারে না, সামগ্রীই করণ। শৃতরাং অনুমিত্যার্দিতে 
এ লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হয়। 

আরও অনেক পদার্থ কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহারাও করণ 
হইবে না । ধারাবাহিক-প্রত্যক্ষস্থলে যে প্রমিতিব্যক্তির অব্যবহিত-- 

পরক্ষণে হানাদিবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, প্রত্যক্ষপ্রমিতিব্যক্তিই এ 
হানাদিবুদ্ধির প্রতি মুখ্য প্রমাণ । % 

ধাহার, যাহা! ব্যাপার-দ্বারা কার্য্যজনক হয়, তাহাই করণ এই 
কথ! বলেন, তাহাদের মতে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষে সমিকর্ষ-দ্বারা ইন্জ্রিয়, 
এবং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষে নির্বিবিকল্পক-প্রত্যক্ষ-ছ্বারা ইন্ড্রিয়ম্নিকর্ষ এবং 

হানাদিবুদ্ধিস্থলে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের ছারা নিব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ করণ 

বলিয়া প্রমাণ। যদিও উপাদানাদিবুদ্ধিও প্রত্যক্ষ, তথাপি তজ্জন্ত যে 
উপাদেয়ত্বাদিবুদ্ধি, তাহা অনুমিতি বলিয়া এ উপাঁদানাদিবুদ্ধি কদাচ 
প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইবে না। 

প্রমাণ হুইবার অনুকূলে যে যুক্তি প্রদশিত হইয়াছে, জয়ন্ত তাহ 
স্বীকার করিয়া নব্য এবং অন্থান্ত প্রাচীনগণের মতের প্রতিষেধ করিয়াছেন। 

যাহা উপস্থিত হইলে কাধ্য অবশ্যন্তাবী, তাহাই করণ। সুতরাং প্রমিতি- 

বিশেষের পক্ষেও তাদৃশ বস্তই প্রমাণ। ইহাই হুইল প্রমাণত্বলাভের 
যুক্তি। এই যুক্তিকে অনুসরণ করিলে সামগ্রীভিম্ন অন্য কাহাকেও 
প্রমাণ বল! চলিবে না। কারণ প্রমিতির সকল কারণগুলি উপস্থিত 
হইলেই কার্ধ্য হয়, ,নচে হয় না। অতএব প্রমিতিবিশেষের পক্ষে 
বিভিন্ন বস্তুর কথিতরীতি অনুসারে প্রমাণত্ব-রক্ষা অসম্তব। ম্ুতরাং 

জয়ন্ত সামগ্রীকেই নিধ্বিবাদে প্রমাণ বলিয়াছেন । এবং এ সামগ্রী বোধ 
এবং বোধভিন্ন এই প্রকার উভয়বিধবস্তত্থটিত। প্রত্যেক প্রমিতিরই পক্ষে 

জ্ঞান যদি কারণ থাকে, তাহা হইলে সামগ্রী কথিত উভয়বিধবস্তর দ্বারা 
ঘটিত হইতে পারে, নচেৎ হয় না। স্থতরাং প্রত্যেক প্রমিতির পক্ষে 

, ক এই যতে জানাকরণকং জানং প্রত্যক্ষ: এই প্রকার প্রত্যন্সের লক্ষণ পরিতাক় হইয়াছে। 
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জ্ঞানের কারণত্ববিষয়ে লক্ষ্য করা উচিত। অনুমিতি, উপমিতি এবং 
শাববোধরূপ-প্রমিতিস্থলে জ্ঞানের কারণত্ব নিবিববাদ । কিন্তু প্রত্যক্ষ- 
প্রমিতিস্থলে ইন্দ্রিয় এবং সম্নিকর্ষই বিশেষ কাঁরণ, তাহারা তো বোধ- 

স্বভাব নহে। এইরূপ আশঙ্কার সমাধান করিতে হইলে প্রত্যক্ষ- 

প্রমিতির প্রতি ভ্হান্নের কারণত্বপক্ষে উদাহরণ দেখাইতে হইবে। 

যদিও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের উপ বিশেষণজ্ঞানাত্বক নিব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের 
কাঁরণত্ব আছে দেখা যায়, তথাপি নিব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞানের 
কাঁধ্য নহে বলিয়া তাদৃশ প্রত্যক্ষের সামগ্রী উক্ত উভয়বিধবস্তর দ্বারা ঘটিত 
কেমন করিয়! হয়? ইহার সমাধান করিতে হইলে বলিতে হুইবে যে, 

জন্যমাত্রের প্রতি ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া উক্ত নিধ্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ 
জন্য বলিয়! তাহারও প্রতি ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ কারণ ইহা বলিতে হইবে। 

তাহ। হইলে নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষের ও সামগ্রীর মধ্যে জ্ঞান আসিল। 

তবে এই মতে নির্বিবকল্পক-জ্ঞানও প্রমিতিবিশেষ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 

নিহিবকল্পকসাধারণ প্রমার লক্ষণ দেখাইয়াছেন। বিশ্বনাথবৃত্তিতে 
তাহা স্থুম্প$ আছে। তবে বৃত্তিকার নব্য নৈয়ায়িক, কোন প্রাচীনের 
গ্রন্থে এরূপ লক্ষণ দেখা যায় না। কোন প্রাচীনগ্রন্থে নিধ্বিকল্পক- 
প্রত্যক্ষসাধারণ প্রমার লক্ষণ দেখা যায় না সত্য। তথাপি প্রাচীন 

নৈয়ায়িক শিবাদিত্য মিশ্র শ্বরচিত-সপ্তপদার্থীগ্রন্থে নিধিবকল্পককে 
একমাত্র প্রমা বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। 

& তাহার মতেও নিব্বিকল্পকটী বিশেষ্য, বিশেষণ এবং তাহাদের 
সম্বন্ধকে লইয়। প্রবৃত্ত নহে । উহ কেবলমাত্র বিশেষের স্বরূপকে লইয় 
প্রবৃত্ত। উহা ইন্ড্রিয়ের সহিত বিষয়ের প্রথমসস্বন্ধ 'হইতে উৎপন্ন হয়। 

এ নিধিবকল্পকটা কোন প্রকারকে লইয়। প্রবৃত্ত নহে বলিয়া! উহা সর্ববদ] 
প্রমাজ্ঞান। অতএব প্রমাজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে বলায় নিবিবিকল্পক'টী 

" * সবিকল্পক-নি্বিকল্পকয়োস্ত প্রমারামিপ্রমা়াধাস্র্ভাবঃ ৷ সপ্তপদার্থী, ২৫ পৃঃ। নিব্বিকক্পকন্ত 

প্রমায়ামেবাস্তর্বতি। তত্ত প্রতনীক্ষসন্নিপাতজন্ত বস্তত্বরূপমান্রবিষয়স্ত ক্কাপ্যবাধাৎ। সর্বং জানং 

ধর্িগাত্রাপ্তং গ্রফারে তু বিপর্ধয় ইতি স্তারাৎ। নির্বিকল্পকণ্ত চ প্রকারাভাবাৎ।. ইতি মিতভাষিণী। 
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্রশ্নঙ্ঠিন। নিয়র্মটী হইতৈছে এই যে “্ধর্টিণি সর্ববসন্রান্তং প্রকারে ভু 
বিপর্ধ্যয়ঃ1৮ শুক্তিরজতস্থলেও প্রথমে ধর্দিমাত্রের সহিত ইঞ্জিয়- 
সপ্নিকর্ষ হুয়। তাহার পর ধর্দিমাত্রের একটা জ্ঞান হয়, তাহা বাল- 

' মুফাঁদির বিজ্ঞানিসৃশ ৷ ধর্দিগতনামজাত্যাদিকে লইয়। তাহ। প্রবৃত্ত নহে। 
সুতরাং নির্ধিবকল্পকরগী সেই প্রথমজ্ঞানটা এমা । 'রজতত্বকে প্রকাররূপে 
গ্রহণ করিলে তাহা! ভ্রম হইত। নব্যমতে প্রমাজ্ঞান এবং ভ্রমজ্ঞান- 

মাত্রই বিশিষ্টজ্ঞান। কিন্তু নিধিবকল্পকজ্ঞানটা যখন কোন প্রকারকে 

লইয়। প্রবৃত্ত নহে, তখন উহা! অবিশিষ্টজ্ঞান। অতএব নিরিবকল্পক- 
জ্ঞান প্রমাও নহে এবং জরমও নহে। এইজন্য ভাষাপরিচ্ছেদদে উত্ত 

আছে যে, «“ন প্রমা ন প্রমঃ শ্ঠামিরিবকল্লকম্।” অতএব নিধিবকল্পব্ক- 
পক্ষেও সামগ্রীর প্রমাণতা আবশ্যক । ব্যক্তির প্রমাণতাবাদী প্রাচীনগণের 
মতে নিিবকল্পকপ্রত্যক্ষের পক্ষে প্রমাণ নাই এই বথা পাওয়া 

যায় না। প্রত্যক্ষপ্রমার করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই কর্থা বলিলেও 
কথিতপ্রকারে নিধিবকল্পকের প্রমাত্ব না থাকায় নিবিবকল্পকের পঞ্গে 
প্রমাণ নাই এরই কথা বল! চলিবে না) কারণ বিশ্বনাথ বৃত্তিতে 
এবং শিবাদিত্য নিধ্িবকল্পকেরও প্রমাত্ব সমর্থন করিয়াছেম। 
ব্যাপারব্ড কাঁরণ করণ হুইলৈ নিধিবকল্পকের প্রতি ইশ্রিয় ইঠ্রিয়- 
সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপায়ের দ্বারা প্রমাণ হুইবে। এবং ধাহা উপস্থিত হইলে 
কাঁধ্য অবশ্যস্তাবী তাহা করণ হইলে ইন্ট্রিয়সন্নিকর্ষই প্রমাণ হইবে। 

ব্যাপারশৃন্যেরও করণত্ব ইহাদের সন্মত। উদ্দোতকর এই মতের 

অনুবর্তী হইয়! লা প্রমাণ বলিয়াছেন। এই বথা পুবেধই 
বলিয়াছি। ও 

সামগ্রীর প্রমাণত্ববাদদ একমাত্র জয়গ্তের আলি নহে। কুমারিল 

্লোকবাস্তিকে সামগ্রীর প্রমাণত্ববাঁদ উদ্ভাবিত করিয়াছেন ।.%& কৃমানিল 
প্লোকবাস্তিকে প্রত্যক্ষসূত্রে বলিয়াছেন ধে, ইন্দ্রিয়, বিষয়ের সহিত 

পর যাধেত্রিক। প্রমাণং ভ্াৎ তন বার্ধেন সঙ্গতিঃ | 

নীডারানিজঠিং সাহারা)! প্লোকবার্তিক, প্রভাক্ষদূ্, কারিক! ৬%। 

৯৬ 
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ইন্দরিয়ের সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্বন্ধ, আত্মার সহিত মনের সম্বন্ব, 
কিংবা! সকলই একযোগে প্রমাণ হইতে পারে। 

সামগ্রীর করণতাবাদীর মতে কর্তী এবং কর্মের স্বাতন্্য থাকিলেও 
এবং ব্যাপারযুক্ত কোন কারণ তদতিরিক্ত থাকিলেও ব্যক্তিবিশেষকে 
করণ বল] চলিবে না৭ কাঁরণ-_যখন ঘট দেখি, তখন কি কেবলমাত্র 

চক্ষুর সহায়তায় ঘট দেখি? যদি লোক অন্যমনস্ক থাকে, তবে সে 
চক্ষুর সম্মুথে ঘট ধরিলেও দেখিতে পায় না। চক্ষু ত তাহার আছে, 
তবে সে দেখিতে পায় না কেন? সুতরাং কেবল চক্ষ থাকিলেই যে 

দেখ। যায়, তাহা নহে। সকল ইন্দ্রিয়ের নায়ক মন যদি সেই সময়ে 

চক্ষুর সহিত সংযুক্ত থাকে, এবং মনের সংযোগে বলবত্তর চক্ষু যদি 
সেই সময়ে বাহাবস্তর সহিত মিলিত হয়, তবে সেই চক্ষু তখন নিজের 

সম্মুখীন বস্তটী দেখিতে পাইবে, নচেৎ নহে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেই যে দর্শন-কার্য্যটার পরিচয় সম্পূর্ণ হুইল, তাহাও নহে। কারণ 
সেই সময়টা যদি নিশীথকাল হয়, তবে কোন লোকই পেচকের ন্যায় 
অন্ধকারস্থ কোন বস্তই দেখিতে সমর্থ হয় না। এরূপ স্থলে দর্শন- 

কার্য্যের সমাধান করিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তণকালে 
আলোক ব্যতীত কেবলমীত্র মন, চক্ষু এবং দৃশ্য বস্তর সাহায্যে দর্শন 

ক্রিয়। নির্বাহ হইবে না। কাহাকেও বাদ দেওয়া চলিবে না। স্তরাং 

মন চক্ষু দৃশ্যবস্ত এবং আলোক সকলেই একযোগে এ দর্শনক্রিয়ার 
করণ। করণ হইলেও উহার প্রত্যেকে বিভিন্নরপে করণ নহে। 

উহাদের সমষ্টিই করণ। ইহাই সামগ্রীর করণত্ববিধানকৌশল। এই 
নীতির অনুসরণে তদতিরিক্ত অনেকু বন্তুই এ স্ীমগ্রীর অন্তর্গত হইবে। 
মনে কর পরিদৃশ্যমান ঘটাদিবস্তর সহিত নয়নাদির সংযোগ ঘটিলে 
প্রথমে নিধি্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, তাহার পর “এই ঘট+ এই প্রকার নাম- 
জাত্যাদি-যৌজনাময় সবিকল্পকপ্রত্যক্ষ হয়। এ সবিকল্পকপ্রত্যক্ষটা 

বিশিষপ্রত্যক্ষ [ অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ ও তাহাদের সম্বন্ধ লইয়া 
এ প্রত্যক্ষ হয়]। উহার প্রতি নিব্বিকল্লকপ্রত্যক্ষ কারণ । কারণ-__ 

নিরিবকল্পকপ্রত্রক্ষটী বিশেষশ-্ঞানস্বরূপ | বিশেষণ-জ্ঞান বিশিষ- 



প্রমাণলক্ষণম্ ১২৬: 

জ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে। উক্ত বিশেষণ-জ্ঞানও সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের 
কারণ-সমষ্টির অন্তর্গত। এবং হানাদিবুদ্ধিস্থলেও কথিতরীতি অনুসারে 
সবিকল্পকপ্রত্যক্ষও তাহার কারণ-সমষ্টির অন্তর্গত। এই জন্য জয়ন্ত 
বোধাবোধস্বভাব! সামগ্রীকে প্রমাণ বলিয়াছেন। কারণ তাহার মতে 
যে সামগ্রী প্রমাণ হইবে, তাহার মধ জ্ঞান ও জ্ঞানভিন্ন দ্বিবিধ 
বস্তই সম্নিহিত। কথিতস্থলেও হইয়াছে। জয়ন্তের মতে 
নিব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষের সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষণ- 
ভ্ঞানরূপে কারণতা ও সামগ্রীরপে করণত। সম্মত। এবং হাঁনাদি- 
বুদ্ধিটা পরামর্শরূপ বলিয়া তাহার প্রতি সবিকল্পক প্রত্যক্ষের লিঙ্গ-দর্শন- 
রূপ বিশেষণ-জ্ঞাঁন বিধায় কারণত্ব ও সামগ্রীরূপে প্রমাণত্ব এই প্রকার 
দ্বৈরপ্য সন্মত। হাঁনাদিবুদ্ধির পরামর্শরূপতাসন্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছি। 
একই বন্ত বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। আরও 
একটা কথা এই যে, এ পরিদৃশ্যমান বস্তুটা প্রত্যক্ষগ্রাহারূপহীন হইলে 
কেবলমাত্র মন, চক্ষু এবং আলোকদ্বারা উপলব্ধ হইত না। রূপহীনের 

চাক্ষুষ হয় না। অতএব এ প্ররত্যক্ষগ্রাহা (উদ্ভূত) রূপও এরূপে 
এঁ সামগ্রীর মধ্যে পতিত। এ নীতির অনুসরণে আরও অনেক বস্ত্র এ 
সামগ্রীর পুষ্টিসীধন করিতে পারে, গ্রস্থগৌরবভয়ে তাহ! পরিত্যক্ত হইল। 

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, কর্তৃপ্রভৃতিকারকের স্বতন্ত্রতা 
এবং উপযোগিতা প্রমাণিত হইলেও এ ভাবে সামগ্রীকে করণ ব্লা ও 
প্রমিতিকার্য্ে প্রমাণ বলা সমীচীন । 

যে তু বোখন্যৈব প্রমাণত্বমাচক্ষতে, ন সুক্ষাদর্শনীস্তে, বোধঃ খলু 
প্রমাণস্তয ফলং ন সাক্ষাঞ্ প্রমাণম্। ,করণার্থাভিধানে। হি প্রমাণশব্দঃ, 

প্রমীয়তেহনেনেতি প্রমাণম্। প্রমীয়তে ইতি কোহ্থঃ, প্রমা জন্যতে 

ইতি। প্রমাণাদবগচ্ছাম ইতি চ বদস্তে। লৌকিকাঃ করণশ্যৈব প্রামাণ্য- 
মনুমন্যান্তে। যস্ত প্রম! প্রমাণমিতি প্রমাণশব্দঃ স প্রমাণফলে দ্রষ্টব্যঃ 

তথাচ সংশয়-বিপধ্যয়াক্সষকং প্রমাণফলমিতি জ্ঞানমাত্মমনোহনুমানে 

ত্বিশেষণার্থ-পরিচ্ছেদে বা বিশিষপ্রমাণজননাৎ *% প্রমাণভাং প্রতি- 

* প্রমাজননাদিত্যেব সমীচীনঃ পাঠঃ। 



পড্ত্বে। জন্মদ্িদারাদি-রিগেষপোপপন্নমপি. জ্ঞানমন্কলজনকম উমা” 
ম্নেব ন প্রমাণমুচ্যতে | &%: তদমুক্তম। সদকলজগভ্রিদিকশবোধেকব 
ব্বারপব্দ-লিজ-দীপেন্দিয্াদিপরিহারপ্রসঙ্গাৎ। তল্মা* লাষঞ্রেম্ছুৎ 

প্রবিউবোধে! ৭ বিশেষণজ্ঞানমিব কচি প্রত্যক্ষে লিম্ব্তানধিত 
নিকিপ্রমিতৌ৷ সারপ বাপমানে শব্শ্রবণমিব জদর্পজ্ঞানে 
গ্রমাগতাং প্রতিপক্ঠতে | অতএব বোধাবোধস্বভাবা সাষগ্রী প্রা 

মিদধযুদ্ধম্। 

তসন্মুখাদ 

ধাঁহারা কেবলমাত্র জ্ঞানকে প্রমাণ বলেন, তাহাদের দর্শনশনন্ত্রে 

সৃন্ম দৃষ্ঠি নাই । জ্ঞান প্রমাণের ফল, সাক্ষাৎ (স্বয়ং) প্রমাণ নহে। 
কাদণ-__প্রমাপশবটী করণার্থের অভিধায়ক [অর্থাৎ করণবাচ্যে 
অনট্গ্রত্যযযোগে প্রমাণশব্দটা নিষ্পন্ন হইয়াছে ]। ইহার দ্বার! প্রমিতি- 
কার্থ্য সম্পাদিত হয়, ইহাই ব্যুৎ্পত্তিলভ্য অর্থ। “প্রমীয়তে, এই 
খন্দটীর অর্থ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে তছুত্তরে বলিব যে, 
প্রমা-জ্ঞান উত্পক্গ হয়, এইরূপ অর্থ। জাধারণ লোক প্রমাণ ছারা 

আমরা বুঝিয্বা থাকি” এই প্রকার বলিয়৷ প্রমিতিকার্যের যাহা 
করণ, ভাহাকেই প্রমাণ বলিয়া থাকেন। কিন্ত পপ্রমা প্রমাণ” এই 

প্রকার বাক্যের ঘটকীভূত যে প্রমাণশব্দ, তাহার অর্থ প্রমিতি ইহা 
দেখিয়া লইবে। [অর্থাৎ ষদি কোন স্থলে প্রযা-অর্থে প্রমাণশব্দের 

প্রয়োগ থাকে, তবে নেই স্থলে করণবাচ্যে অনট্প্রত্যযযোগে প্রমাখ- 
শন্দটী মিষ্পম্ন নহে, ভাববাচ্যে অনট্প্রতায়যোগে প্রমাগশবানটী 
ছিন্ন হইয়াছে । প্রমণণ-ফল প্রমাই তাহার অর্থ ইহা! বুঝিম্বা লইবে।] 
তাহাই যদি হুইল, তবে ইহাই বোধ-প্রামাণ্যবাদী আমাদের লিদ্ধাস্ত 

৯ আবরুিতপততক পরমাপনতে ইতোষ পাঠ বর্জতে তু ন সমীটীনঃ। 
২ 1" পামগ্যনপ্রবিষ্ট! বোধ ইত্যেৰ পাঠ সমীটীনঃ | 



রা ..... প্রযাধলক্ষণস ৯৪৫ 

ঘেঃ লংশয় এবং ভ্রমভিন্ন যে জ্ঞান, ভাহাই গ্রামা, এবং এ প্রথা প্রমাণৈক্ 

কল। [ কর্পাৎ উহ! প্রমাণ নহে ] অতএব [ অর্থাৎ প্রমাগডত অপ্রাদাগ্যটী 
ক্তানপত প্রান্ষাণ্যের ব্যাঘাতক হয না বলিয়।] জ্ঞান আত্মা (এছং 
মদের জ্িক্মানন্ছলে কিংবা প্রমিতির বিষয়ীভূত অর্থের প্রকাশস্থলে 
অথবা হেয়ত্বেপাদেয়ত্বাদি-বোধস্থলে বিভিন্ন প্রমিতি অম্পাদন করে 
বলিয়া প্রমাণ হইয়। থাকে । £ 

[ অর্থাৎ আত্মা এবং মনের অস্তিত্ব জ্ঞানের দ্বার প্রমাণিত হয় বলিয়া 
আত্মা এবং মনের পক্ষে জ্ঞানকে সকলেই প্রমাণ বলিয়া থাকেন। 
জ্ঞান যখন গুণপদার্থষ তখন উহার কেহ আশ্রয়, আছে, কোন গুণ 

দিরাশ্রয় হয় না। যাহা এ জ্ঞানের আশ্রয়, তাহা! আত্মা। এইরূপে 
এঁ জ্ঞানটা আত্মাকে প্রমাণিত করে। স্তরাং জ্ঞান প্রমাণ। এবং 
জ্ঞান যখন ক্রিদ্ধাবিশেষ, তখন উহার করণ আছে। যেহেতু ক্রিয়ামাত্রই 
সকরণক । উহার যে করণ, ভাহাই মন। এইরূপে এ জ্ঞানটা মনকে 
প্রমাণিত করে বলিয়া জ্ঞান প্রমাণ। এবং প্রত্যক্ষাদ্দির পর জ্বাতার 

দিকট বিধক্বপ্রকাশ হম, কিংবা প্রত্যক্ষাদির পর জ্ঞাতা প্রত্যক্ষাদির 
বিষয়কে গ্রাহা বা ত্যাজ্য বলিয়া বোধ করে। স্থুতরাং বিষয়" 

প্রন্ধাশ বা গ্রাহাত্বাদিংবোধের প্রতি প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান করথ বলিয়া 

প্রমাণ |] 

জ্ঞান ভ্রমাদিভিন্ন হইলেও প্রমিতিরপ ফলকে উৎপাদন করিতে 

ন পারিলে অপ্রমাঁণই থাকিবে, আমরা তাদৃশ জ্ঞানকে প্রমাগ বলি না, 
এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ-__জ্ঞানমাত্র প্রমাণ হইলে প্রমাণ 
বলিদ্না সর্ববলোকপ্রদিজ শব্দ, লিজ) দীপ এবং ইন্দ্রিয়াদিকে জ্ঞানদ্বি্ 
বলিয়া প্রমাণ হইতে বহিষ্কত করা হয়। স্থতরাং উপসংহারে ইচ্ছাই 

বক্তধ্য থে, যেক্ধপ কোন প্রত্যক্ষে [ অর্থাৎ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের পক্ষে ] 
হিশেষগজ্ঞান জামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! প্রমাণ হইঘা থাকে, যেরূপ 
লিজজ্ঞজানদ সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রমাত্মকসাধ্যানুমিতির পক্ষে 
প্রদাখ হুইঘ্াা থাকে, যেরূপ সাদৃশ্টজ্ঞান সম্সগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট কইয়া! 
উপমিতিয্ন পক্ষে প্র্দাণ হইয়। থাকে এবং যেরূপ শবজান, সামগীয় 



১২৬ . গ্যা়িমঞধ্যাস্ 

মধ্যে প্রবিষ$ হইয়া শববোধের পক্ষে প্রমাণ হইয়া থাকে, সেরূপ 
জ্ঞানও ( কধিত প্রকারে ) সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়া প্রমাণ হইতে 
পারিবে। [ অর্থাৎ ইতর-নিরপেক্ষ হইয়া প্রমাণ হইতে পারিবে না।] 

অতএব জ্ঞান এবং জ্ঞানভিন্ন এই উভয়প্রকারবন্ত-ঘটিত সামগ্রী প্রমাণ 
এই কথ! বলিয়াছি। 

ভিগ্রননী 

প্রতিষিদ্ধ পক্ষ জ্ঞানের প্রীমাণ্যবাদটী জৈনদিগের সম্মত বলিয়া মনে 
হয়। অতি প্রাচীন জৈন দার্শনিক সিদ্ধসেন দিবাকর স্বরচিত ন্যায়াবতার- 

গ্রন্থে জ্ঞানমাত্রের প্রীমাণ্যবাদ বিশদরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। 
পরবর্তী নব্য জৈন দার্শনিক প্রভাচন্দ্ৰাচার্্য স্বরচিত গ্রমেয়-কমল-মার্তণু- 
নামক গ্রন্থে সামগ্রীর প্রমাণতাবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 

ষে, প্রমাণমাত্রই অজ্ভঞানবিরোধী, সুতরাং তাহ জ্ঞানভিন্ন আর 
কিছুই নহে। জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। সামগ্রী যখন 
জ্ঞান নহে, তখন উহা প্রমীণ হইতে পারে না। এবং এ সামগ্রী জ্ঞান 

নহে বলিয়া অজ্ঞানবিরোধীও নহে। এবঞ্চ ফলীভূত প্রমিতির সহিত 
ভ্ঞানরূপ প্রমাণের সাক্ষাৎসন্বন্ধ থাকায় সামগ্রীর তাদৃশ সম্বন্ধ ন 

থাকায় [ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা সম্বন্ধ থাকায় ] সামগ্রী প্রমাণ হইতে 

পারে না। তাহাদের মতে সবিকল্পক জ্ঞান প্রমাণ, কিন্ত এ জ্ঞানটা 

অম্যক জ্ঞান হওয়া আবশ্যক । নিব্বিকল্পক জ্ঞান নিরাকার বলিয়া 
ভাহাদের মতে প্রমাণ নহে। স্বপরপরিচ্ছিত্তি [ অর্থাৎ স্বপরপ্রকাশ ] 

এ প্রমাণের ফলীভূত প্রমিতি। যদিও প্রমাণভূত জ্ঞান স্বয়ং স্বপর- 
প্ররাশম্বরূপ, অথচ প্রমাণ এবং প্রমিতি ২টা ভিন্ন ন! হইলে প্রমিতিকে 
প্রমাণের ফল বলা হয় কিরপে? এইরূপ অনুপপত্তি জৈনসিদ্ধান্তের 
উপর হুইতে পারে বছ্টে তথাপি ইহার উত্তর প্রমাণমীমাংসাকার 
দিয়াছেন। “তিনি বলিয়াছেন, যদিও প্রমাণ এবং ফল ২টাই এক জ্ঞান 
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হইতেছে, তথাপি ব্যবস্থাপকব্যবস্থাপ্যভাব লইয়া! উহাদের মধ্যে ভেদ 
আছে, কার্য্যকারণভাঁব লইয়া উহাদের ভেদ্দ নাঁই। কারণ, একই 

বস্ত কার্য এবং কারণ একই বিষয়ে হইতে পারে না। প্রমাণ ব্যবস্থাপক 
এবং প্রমিতি ব্যবস্থাপ্য হুইয়। থাকে । স্তুতরাং প্রমিতি ব্যবস্থাপকরূপে 

অভিন্ন এবং ব্যবস্থাপ্যরূপে ভিন্ন হইতে পঠরে। *অতএব ভেদাভেদবাদই 
ইহাদের অভিমত ইহ। বুঝা যায়। র 

ভেদাভেদবাদ অন্যদর্শনেও স্বীকৃত আছে। সাংখ্যমতেও কারণ- 

রূপে অভিন্ন এবং কাঁধ্যরূপে ভিন্ন এইভাবে ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠাপ্রিত 
আছে। কিংবা অজ্ঞাননিবৃত্তি বা প্রমাণগম্যবিষয়ে উপাদেয়ত্ববোধ 

বা হেয়ত্ববোধ প্রমিতি। ইহারা উপেক্ষ্যত্ববোধকে সাধারণের প্রমিতি 
বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ইহাদের মতে সাধারণ লোক বিষয়াসন্ত, 

স্থতরাং উপেক্ষাকাধ্যে অনিপুণ, যোগিগণ বিরক্ত স্থুতরাং উপেক্ষ্যত্ব- 

বৌধ তীহাদেরই হয় ;_এই কথাও ন্যায়াবতারগ্রন্থে আছে। ন্ঠায়- 

দীপিকাকার ধর্ম্মভৃষণ কেবলমাত্র অজ্ঞাননিরৃত্তিকে প্রমিতি বলিয়াছেন । 
ইহাদের মতে ধারাবাহিকপ্রত্যক্ষস্থলে প্রথম প্রত্যক্ষই প্রমাণ । 

কারণ-_এ প্রথম প্রত্যক্ষই এ অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিয়াছে । দ্বিতীয় বা 
তৃতীয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধসাধনসদূশ। তাহাদের মতে প্রমাণ অগৃহীতগ্রাহী 
হইয়া থাকে, কদাচ গৃহীতগ্রাহী হয় না। 

- সামগ্রীর প্রমাণত্ববাদ প্রতিষেধকল্পে প্রমেয়কমলমার্তণ্ডে আরও অনেক 

কথ] আঁছে। গ্রন্থ-গৌরবভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল। জয়ন্তের সামগ্রার 
প্রমাণতাসমর্থক যুক্তির প্রভাবে জ্ঞানপ্রামাণ্যবাদটা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 
সেই যুক্তি পূর্বেবও প্রদশিত হইয়াছে । 

অন্যে তুল্যসামগ্র্যধীনয়োজ্ঞনার্থয়োগ্রা হগ্রাহকভাবং  বদন্তে 
বৌধং প্রমাণমভ্যুপাগমন্। ক্ষণভিযু পদার্থেধু সহকাধু্পাদানকারণা- 
পেক্ষক্ষণস্তর-সম্ততি- জননেন চ লোকযাত্রামুদ্বহৎস্থ জ্ঞান-জন্মনি 

জ্ঞানমুপাদানকারণম্ অর্থ; সহকারি কাঁরণম্; ,অর্থজন্মনি চার্থ উপাদান 

কারণং ভ্ঞানং সহকারি কারণমিতি। ভ্ভানধ জ্ঞানার্থজন্যমশ্চর্থ-. 
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জাঁনজন্টো শুধর্ভীত্যেবমেকসামপ্র্যধীনতয়া তমর্থমধ্যভিটরতো জাগিগ্ঠ 

তত্র প্রামাণ্যমিতি। 

( বৌদ্ধ দার্শনিকের মত ) অপর দার্শনিক তুল্যসামগ্রীর অধীন জ্ঞান 
এবং অর্থের গ্রান্থগ্রাহকভাব স্বীকার করিয়৷ জ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়াছেন। 

[অর্থাৎ জ্ঞান এবং অর্থের উৎপাদক সামগ্রী তুল্য, সামগ্রী তুল্য 

হইলেও এ উভয়ের মধ্যে জ্ঞান বিষয়প্রকাশক, অর্থ (অর্থাৎ বিষয়) 

গ্রাহ্া (অর্থাৎ প্রকাশ্য ), স্বতরাং জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করে বলিয়! প্রমাণ। 

এই কথা বলিয়াছেন । ] ক্ষণিক পদার্থগুলি সহকারী এবং উপাদান 

এই প্রকার দ্বিবিধকারণের সাহায্যে অপরক্ষণধারার স্ষ্টির দ্বারা 
সংসার বজায় করিতে থাকিলে [অর্থাৎ ক্ষণিকবস্ত্রমাত্রই সহকারী 

কারণ এবং উপাদান কারণ এই দ্বিবিধকারণের সাহায্যে অপর ক্ষণিক 

বন্ত সি করে, এইভাবে প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়া সংসার বজায় 
থাকে, সংসার শুন্যময় হয় না। এই নিয়মটা পূর্ববাপর-প্রচলিত, স্থৃতরাং ] 

জ্ঞানের উৎপত্তির পক্ষে (পূর্ববর্তী ) জ্ঞান উপাদান কারণ, বিষয় 
সহকারী কারণ, এবং বিষয়ের উৎপত্তির পক্ষে বিষয় উপাদান কারণ, 

জান সহকারী কারণ-_-এই প্রকার দ্বিবিধ কারণ বলিতে হুইবে। জ্ঞানও 

জ্ঞান এবং বিষয়জন্য, বিষয়ও বিষয় এবং জ্ঞানজন্য এইরূপে উহার! 

তুল্যসামগ্রীজন্য বলয়! জ্ঞান এবং অর্থের নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় বিষয়ের 

পক্ষে জ্ঞান প্রমাণ, এই গথ্যস্ত তাহাদের মত। 

তদিদমনুপপন্নম। অফলজনকশ্যা রা অপিচ 

কর্মণি জ্ঞান, প্রমাণমিহ্ততে।  যথোক্তং . সব্যাপারমিবাভাতি 
ব্যাপারেশ শ্ববন্্ীণেতি। স চায়মর্থক্ষণো জ্ঞানসমকালস্ততঃ পূর্ববাভ্যাং 
'জাবার্ঘক্ষণাভ্যামুপঞ্জনিত ইতি তৎকর্্মতাং প্রতিপস্ভতাঁং ন পুনঃ গ্ব- 
সমানিকাপ প্রসুতভানি্ণকর্্মতামিতি। নু ৮. তুঁলযসাষগ্রাধীনতযা 

| :চ. তদখ্াভিচারসিত্ৌ৷ ক কর্মতথমুপযুজাতে। হস্ত তহি 
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সহোতপন্নয়োঃ  সমানসামক্্রীকয়ো গ্রর্ণহাগ্রাহকনিয়মঃ কিংরুত. ইতি 
কর্তব্যম্ *% ( বক্তব্যম্), জ্ঞানং প্রকাশস্বভাবমিতি গ্রাহকম্। অর্থো, 
জড়াত্মেতি গ্রীহ্ঘমিতি চেদ্য়মপি বিশেষস্তল্যকারণয়োঃ কুতস্তাঃ। 
উপাদানসহকারি-কারণভেদাদিতি চেন্ন; তস্য ক্ষণভঙ্গভঙ্গে .নিরা-, 
করিব্যমাণত্বাৎ। যে হি নিরাকারস্ত বোগুরূপম্য, নীলপীতাগ্নেকবিষয়- 
সাধারণত্বাজ জনকত্বন্ত চ চক্ষুরাদাবপি ভাবেনাতিপ্রসঙ্গাৎ তদা- 

কারত্বকতমেব জ্ঞানকর্ম্মনিয়মমবগচ্ছন্তঃ সাকারবিজ্ঞানং প্রমাণমিভি 
এতিপেদিরে, তেহপি বিজ্ঞানাদ্বৈতসিষাধয়িষয়ৈবমভিদধানাস্তন্লিরাস- 
প্রসঙ্গ এব নিরসিম্তান্তে। ন হোেকমেব সাকারং জ্ঞানং গ্রাহাং গ্রাহক্চ 
ভবিভুমহতীতি বক্ষ্াতে। অর্থস্ত্ব সাকারজ্ঞানবাদিনে ন সমস্ত্যেব। 
স হানুমেয়ো বা শ্যা প্রত্যক্ষ বা। নানুমেয়ঃ সম্বন্ধগ্রহণাভাবাৎ। 

অর্থে হি সতি সাকাঁরং নিরাকাঁরং তদত্যয়ে | 

নিত্যানুমেয়বাহার্থবাদী জ্ঞানং ক দৃষ্টবান্॥ 

অন্যুলীদ 

সেই এই মতটা সঙ্গত নহে। কারণ-_যাহা ফলীভূত প্রমিতির 
অজনক, তাহাতে প্রমাণত্বের আপত্তি হয়। এই কথা পূর্বে বলিয়াছি! 

[ অর্থাৎ বৌদ্ধমতে পূর্ববর্তী জ্ঞান সজাতীয়জ্জানভিন্ন অন্য কোন প্রমিতি 
উৎপন্ন করে না। স্থৃতরাং পরবর্তী জ্ঞানের তুল্যাকার পূর্ববর্তী জ্ঞানকে 
প্রমাণ বলা অনুচিত । , এবং তোমাদের মতে প্রমাণ ও প্রমিতির ব্যবস্থাপ্য- 

ববস্থাপকভাব, কাধ্যটকারণভাব নাই, অতএব যাহাকে *মাণ বলিতে 

যাইতেছ, তাহা! ফলজনক না৷ হওয়ায় প্রমাণ হইতে পারে না। ] আরও 
একটী কথা এই যে, ব্যাপার থাকিলে তোমরা জ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়া 

থাক। [ অর্থাৎ ব্যাপার না থাকিলে জ্ঞান প্রমাণ হইতে পারে না।] 

এই মন্ম্ে তোমরা বলিয়।ছ যে, জ্ঞানের কাধ্যটা জ্ঞানের ব্যাপার বলিয়া 

বক্তবামিতি সাধুঃ পাঠঃ। 

১৭ 
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জ্ঞান ব্যাপারবানের গ্যায় শোভমাঁন হয়। এবং এই সেই জ্ঞানের 
সমানকালীন ক্ষশিক অর্থ তাহার পূর্বববর্তী ক্ষণিক জ্ঞান ও ক্ষণিক 
অর্থের কার্য হইতে পারে, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। 

কিন্ত সমানকালীন ক্ষণিক অর্থ সমানকালীন ক্ষণিক জ্ঞানের কার্ধা হইতে 

পারে না। [অর্থাৎ দৃশ্বমান অর্থ পূর্ববর্তী জ্ঞানের কর্ম হইলেও 
সেই জ্ঞান এই অর্থের প্রকাশক নহে; এবং যে জ্ঞান দৃশ্যমান অর্থের 
স্বকাশক, সেই অর্থ সেই জ্ঞানের কার্য নহে। তাহাই যদি হইল তাহ! 

হইলে জ্ঞান কর্মের সাহাঘা লইয়া প্রমাণ হইল না] কারণ-_স্ঞান- 

কালে জ্ঞানের কর্ম অসন্তব। (এই পর্য্যন্ত সিগ্ধান্তবাদীর উক্তি) 

( সিদ্ধান্তবাদীর তাৎপর্মম এই যে, প্রমাণ স্বজন্যব্যাপারদ্বারা ব1 স্বয়ং 

্বীয়কার্ধাকালপর্য্ন্ত থাকে। পূর্বববন্তী ক্ষণিক জ্ঞান উত্তরকালোত্পন্ন- 
ক্ষণক-জ্ঞানকালে থাকে না। এবং সমাঁনকালীন কোন কর্মও দেখ! 

যায় না। স্থৃতরাং পূর্ববর্তী ক্ষণিক জ্ঞান প্রমাণ হইতে পারে না) 
(পুনরায় বৌদ্ধের আশঙ্কা) আচ্ছা ভাল কথা, এখন পুনরায় বন্তবা 
এই যে, জ্ঞান এবং অর্থ যখন তুল্যসামগ্রী হইতে উৎপন্ন এবং তুলা- 
কালবর্তী, তখন তাহার! পরস্পর অবাভিচারী। সুতরাং এ অব্যভিচারিতা 
উপপন্ন হইতেছে বলিয়া কর্মন্বের উপযোগিতা কোথায়? [ অর্থাৎ 

বৌদ্ধের অভি প্রায় এই যে, তুল্য সামগ্রীর অধীনতা ও তুল্যকালোতপত্তি 
অব্যভিচারিতার নিয়ামক । এবং এ অব্যভিচারিতা জ্ঞানের প্রমাণতা 

নিয়ামক । কণ্মসাহায্য প্রমাণতার নিয়ামক নহে। আমাদের প্রমাণ- 

প্রমেয়-ব্যবহার কার্ধকারণভাবমূলক নহে, সুতরাং প্রমাণের কোন 

কার্য দেখাইবার প্রয়োজন নাই।] [যাহার কার্ধ' নাই, তাহ প্রমীণ 
হইবে না! এই নিয়ম মানি না। ইহাই মন্্ার্থ। ] | সিদ্ধান্তবাদীর উত্তর) 
£খের সহিত জানাইতেছি, তাহ! হইলে তুলাকালে উৎপন্ন এবং তুলা- 

সামগ্রীর অধীন তাদৃশ বস্তদ্য়ের মধ্যে গ্রাহ-গ্রাহকভাবটা কোন্ নিয়মে 
' হুইল ইহ! বলিতে হইবে। জ্ঞান প্রকাশস্বভাব বলিয়। গ্রাহক, এবং অর্থ 

জড়ম্বভাব বলিয়া গ্রাহা,,এই কথা৷ যদি বল, তদৃত্বরে বলিব যে, জান 

এবং অর্থের কারণ যখন সমান, তখন উহাদের স্বভাবগত ভেদ কোথা 
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হইতে হইল? যদি বল যে, উহাদের উপাদান কারণ এবং সহকারী 
কারণের ভেদবশতঃ স্বভাবগত ভেদ হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার ন। 

কারণ__তাহারও ক্ষণভ স্গবাদ-নিরাকরণপ্রসঙ্গে খণ্ডন করিব । % 

নিরাকার শুদ্ধ জ্ঞান নীলপীতার্দসর্বসাধারণ বলিয়া এবং প্রমিতি- 
জনকত্ব নয়নাদিতে থাকে বলিয়া! প্রম্তিজনককে প্রমাণ বলিলে 
অভ্িপ্রসক্তি হওয়ায় জ্ঞান যাহার আকারে আকারিত, তাহা দেই 
প্রমেয়ের প্রকাশক হয় এইরূপ নিয়মের অনুবর্তী হইয়া ধাহারা সাকার 
বিজ্ঞান প্রমাণ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন [ অর্থাৎ বিষয়বদ্ধ 
জ্ঞানকে প্রমাণ না করিয়া নিরাকার শুদ্ধ জ্ছানমাত্রকে প্রমাণ 

বলিলে সকল জ্ঞান সকলের পক্ষে প্রমাণ হইয়া পড়ে । এবং জ্ঞান- 
মাত্রকে প্রমাণ ন। বলয়! প্রমিতিজনককেও প্রমাণ বলা দুরূহ; কাঁরণ-_ 
তথাকথিত প্রমিতিজনকত্ব প্রমাণরূপে অননুমোদিত নয়ন প্রভৃতিতেও 

আছে। স্বতরাঁং সাকারবিচ্গানই প্রমাণ। সাকারবিজ্ঞানটী প্রমাণ 
হইলে প্রমেয়ের সহিত প্রমাণের সন্বন্ধও নিয়মত হইতে পারিবে। 

কারণ -যে প্রমেয়ের আকারে বিজ্ঞান আকারিত, সেই প্রমেয়ের 
পক্ষেই সেই বিজ্ঞান প্রমাণ, অন্যের পক্ষে নহে এইরূপ নিয়ম করা 
চলিবে। এইরূপ ব্যবস্থ। হইলে তথাকথিত অতিব্যাপ্তি দোষও হইবে 

না। স্তরাং সাকারবিজ্ঞানই প্রমাণ এই কথ! ধীহারা বলিয়াছেন ] 

বিজ্ঞানের অদ্বৈতসাধনেচ্ছায় [ অর্থা বাহ্ার্থকে প্রতাক্ষের অগোচরে 
রাখিয়া বিজ্ঞানমাত্রের গ্রাহ্থ-গ্রাহক-ভাবরূপ একভাবের সাধনেচ্ছাঁয় ] 

ধাহারা এইরূপ কথা' বলেন, বিজ্ঞানবাদ-নিরাঁসপ্রসঙ্গকালেই তাহাদের 
কথারও প্রতিবাদ করিব কাঁরণ_একমাত্র সাকারজ্ঞান গ্রাহা এবং 
গ্রাহক এই উভয় প্রকার হইতে পারে না এই কথা বলিব। [অর্থাৎ 

গ্রাহ এবং গ্রাহকের স্বভাব পরম্পরবিরুদ্ধ, একই জ্ঞানে উহ! থাকিতে 

পারে না। একই জ্ঞান যদি গ্রাহ এবং গ্রাহক এই উভয়প্রকারই 

* তন যদি (কারণের বৈচিত্র্য ) প্রকাশপ্ব হাব হয়, তাহ! হইলে জ্ঞানে প্রকাশকন্বই থাকিবে, 

কদাচ প্রকান্ঠত্ব থাকিতে পারিবে না। ২টা বিরুদ্ধন্থগাব একত্র থা” কতে পারে না। অথচ জানে ্ টী 

স্বভাবই দেখা যাযর়। ইহ! অতাস্ত অসঙ্গত।-- ইত্যাদি কথা পরে বলিব। * 
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হইত; বাহা অর্থ যদি প্রত্যক্ষের অগোচরে থাকিত; তাহা হইলে 
বাহ্যার্থের প্রত্যক্ষতাবাদীর মতে যেরূপ নীলাদি বাহ্ার্থ বর্তমান হইয়া 
প্রত্যক্ষের গোচর হইলে “নীলজ্ঞান+ “পীতজ্ঞান” বলিয়া গ্রাহকীভূত জ্ঞানের 
ব্যবহার হইয়া থাকে, সেরূপ এ বাহ্ার্থ অতীত হইলেও এ প্রকার ব্যবহার 
হয়। কারণ--গ্রাহা এবং গ্রাহক পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু নীলাদি বাহ 

অর্থকে প্রত্যক্ষগোচর না বলিলে অথচ গ্রাহ্াবিজ্ঞান না থাকিলে গ্রাহকীভূত 
বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্ভবপর হয় না। কারণ-_সে পক্ষে একই জ্ঞান গ্রাহা 

এবং গ্রাহক। স্থুতরাং এ জ্ঞানের অসত্তাকালে গ্রাহ এবং গ্রাহক 

উভয়ই থাকিল না। অতএব সেই সময়ে 'নীলজ্ঞান, “পীতঙজ্ঞান” বলিয়া 

ব্যবহার করা সম্ভব নহে। এব অর্থ গ্রাহ্য না হইলে জ্ঞানের ভেদও 
হইতে পারে না, কারণ-_জ্ৰাঁনভেদ বিষয়ভেদমূলক এই কথা পরে বলিব ।] 
এবঞ্ সাকার-বিজ্ঞানবাদীর মতে বাহা অর্থ উপপন্ন হয় না। কারণ-_ 
সেই বাহ অর্থ অনুমানের গোচর, না প্রত্যক্ষের গোচর, কি হইতে 

পারে? অনুমানের গোচর হইতে পারে না। কারণ ব্যাপ্তিগ্রহণ হয় 
নাই) অর্থ থাকিলে জ্ঞান সাকার হয়, অর্থ না থাকিলে জ্ঞান নিরাকার 

হয়, বাহ্যার্থের নিত্যানুমেয়ত্ববাদী এইরূপ জ্ঞান কোথায় দেখিয়াছেন ? 

[ অর্থাৎ ধীহাদের মতে বাহ অর্থ নিত্য অনুমেয়, তাহাদের মতে আন্তর 

জ্ঞান সময়বিশেষে অর্থের সাহায্যে সাকার বলিয়া এবং সময়বিশেষে 

অর্থের অভাবে নিরাকার বলিয়া উপলব্ধ হয় ইহা অসম্ভব কথা। বাহ 
অর্থকে দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ আন্তর জ্ঞানকে দেখিতে পাওয়া 

বায় ইহা অসঙ্গত উক্তি। আন্তর জ্ঞান যখন দৃষ্টির অগোচর, তখন 
দৃশ্যমান সাকার-জ্ঞানের দ্বার! বাহ্ার্থের নিত্যানুমেয়ত্ববাদ প্রতিষ্ঠাপিত 
কর! চলে ন! ] 

নাপি প্রত্যক্ষোহর্থ* আকারদয়প্রতীত্যভাবা, অভ্যুপগমে চানবস্থা- 
প্রসঙ্গাৎ। অর্থাকারো হি নিরাকারজ্ভান্গম্যো ন ভবতীতি জ্ঞানেনাকার- 
বস্তা গৃহতে।. সোহয়ষিদানীং জ্ঞানাকারোহপি গ্রাহত্বাদন্যেনাকারবত। 
গৃহতে সোহপ্যন্তেনেতি। 
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ত আ্রাদ 

(তাহাদের মতে ) বাহ্ার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধও হইতে পারে না। কারণধ__ 

আকারঘ্য়ের প্রতীতি হয় না। [অর্থাৎ তীহাদের মতে জ্ঞানগত 

আকা'রটা বাহ্ার্থগত আকার হইতে ভিন্ন ।* এব; তাহ! প্রতীতির বিষয় 
হইয়। থাকে । বাহ্ার্থও যদি প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা হইলে সাকার 
বিজ্ঞান ও বাহ্ার্থ উভয়ই প্রত্যক্ষের বিষয় হুইবে বলিয়া এ বাহ্যার্থের 

আকারও প্রত্যক্ষের বিষয় হুইবে। কিন্তু তথাকথিত ২টা আকার 
(যুগপৎ) প্রতীতির বিষয় হয় না। অতএব বাহ্ার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নছে। ] 

আকারদ্য়ের প্রতীতি স্বীকার করিলে অনবস্থা-দোষের আপত্তি হয়। 

( কেমন করিয়। অনবস্থা-দোষ হয়, তাহার সমাধান) অর্থগত আকারটী 

নিরাকার-জ্ঞানের বিষয় হয় না বলিয়া গ্রাহকীভূত জ্ঞানের আকার 
স্বীকার করিতে হইবে। এবং সেই এই জ্জানগত আকারটাও সাকার 
অন্য জ্ঞানের গ্রাহা, এইরূপে অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে। 

অথবা অর্থো নিরাকারঙ্ঞানগ্রাহাতা২ং নোপষাতীতি স্বগ্রাহকে 

জ্ঞানাতমনি সমর্পিতাত্া ভবতীতি সাকারং জ্ঞানমেবেদং সম্পন্নমিতি 

পুনরর্ধোহন্যঃ কল্পনীয়, সোহপি গ্রাহাত্বাৎ স্বগ্রাহকম্য সাকারত্বসিদ্ধয়ে 
তত্রৈব লীয়তে ইতি সাকারং জ্ঞানমেবাবশিষ্যতে ইতি পুনরর৫ধোহন্য 
ইতীখমনবস্থা'। প্রতিকর্্মব্যবস্থা তু জনকত্বনিবন্ধন! ভবিষ্যৃতি, বস্তম্বভাবশ্যা- 
পধ্যনুযোজ্যত্বাৎ। সাকারপক্ষে২পি পধ্যনুযোগসাম্যমেত্যাদি সর্ববমুপরিষ্টাৎ 
সবিস্তরমভিধাশ্যতে ॥ সাকারপক্ষেখপি চ ন প্রমাণাদ্যতিরিক্তং ফলমুপদশিত- 
মিত্যসৎপক্ষ এবায়ম্। " | 

৬ ॥ 

কিংবা! বাহ বস্ত নিরাকারজ্ঞানের বিষয় হয় না। এই কারণে 

যে জ্ঞন্টা এ বাহাবস্তর গ্রাহক হয়, এ ঝ্)হবস্তটা স্বগ্রাহকীভূত এ 

জ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়! থাকে । [ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিয়! মিশিয়া 
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যায়। বাহাবস্তর আর পৃথক্সত্ত। থাকে না।] এই কারণে এই 
গানই সাকার হয়। [ অর্থাৎ বাহবস্তর সমর্পণের দ্বারা কেবলমাত্র 

জ্ঞানের আকার উপলব্ধ হয়, অর্থের আকার উপলব্ধ হয় না। স্থতরাং 

আকার্ঘয়ের প্রতীতি হয় না। ] বাহ্বস্তর আত্মসমর্পণ করায় পুনরায় 
অন্ধ বাহাবস্তুর কল্পনা করিতে হইবে। [অর্থাৎ পূর্ববর্তী বাহ্বস্তটা 
জ্ঞানে, মিশিয়। যাওয়ায় অন্য তাদৃশ বস্তু অব্যবহিতপরে সেই স্থানে 
মা থাকিলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষাদির অনুপপত্তি হয়। এই জন্য অন্য 

তাঘৃশ বাহাবস্তর কল্পনা করিতে হয়। ] তাহাও “হা বলিয়া তাহার 

গ্রাহক শ্বীকার করিতে হুইবে। সেই গ্রাহকেরও সাকারত্বসাধনের 

জস্য'( পরবর্তী ) বাহাবস্তটাও তাহাতেই লীন হইয়া থাকে । এই কারণে 
একমাত্র সাকার জ্ঞানটা অবশিষ্ট থাকে । এইজন্য পুনরায় অন্য অর্থের 

কল্পন। করিতে হয়। এই কারণে এইভাবে অনবস্থা-দোঁষ হয়। 
. [অর্থাৎ ষে জ্ঞানের দ্বারা পরবর্তী বাহ্বস্তটা প্রকাশিত হয়, সেই 

পরবর্তী বাহাবস্তুটাও স্বপ্রকাশকজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়া মিশিয়া 
যাইবে, নচেৎ সেই ২য় জ্ঞানটা সাকার হইতে পারে না। স্থতরাং আর 
পরবর্তী বাহ্বস্তর পৃথক্সত্তা থাকে না। কেবলমাত্র ২য় জ্ঞানটা তাহার 
প্রকাশক হইয়া তদাকাঁর হইয়া রহিল। এইখানেই সমাপ্তি করাও 
চলিবে না। কারণ-_তৃতীয়চতুর্থপ্রত্যক্ষের এবং অন্যবিধব্যবহারের 
অনুপপত্তি হয়। এই কারণে পুনরায় সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ অন্য তাদৃশ 

বস্তকে হাজির করিতে হইবে। এই রীতিতে চলিলে একঘেয়ে অভিনয়- 

রূপ অনবস্থার প্রসক্তি হয়। ] (আকারদ্য় স্বীকার করিলে যদি অনবস্থা 

হয়, এবং বাহার্থসমর্পণেও যদি অনবস্থা। হয়, অথচ নিরাকার জ্ঞানকে 
বিষয়প্রকাশক বলিলে সকল জ্ঞান সকল বিষয়ের প্রকাশক হইয়৷ পড়ে, 

তাহা হইলে তোমাদেরও উপপত্তি হয় কিরপে? এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা 
করিয়! জয়ন্ত সমাধান করিতেছেন ।) কিন্ত (আমাদের মতে ) কার্য্যভৃত 

শ্রুত্যেক গ্রত্যক্ষের ব্যবস্থা [ অর্থাৎ বিধয়প্রকাশকতা-নিয়ম ] জনকতা- 

মূলক হইবে। [ অর্থাৎ *যে প্রত্যক্ষ বে বিষয়জন্য হইবে, সেই প্রত্যক্ষ 
লেই বিষয়ের, প্রকাশক এইরূপ নিয়ম আমরা বলিব। বিষয়ের প্রকাশ্য 
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এবং প্রত্যক্ষের প্রকাশকত! এই নিয়মটাকে রক্ষ! করিবার জন্য প্রত্যক্ষাত্মক 
জ্ঞানের সাকারত্ববাদ-স্থাপন অনাবশ্যক ৷] কারণ--বস্তস্বভাবকে তিরম্কার 
কর! চলে না। [অর্থাৎ যে জনক সে প্রকাশ্য, আর যে জন্য সে 

প্রকাশক, এই প্রকার নিয়মের পক্ষে কার্যকারণের স্বভাবই প্রযোজক । ] 

(অনুমিতিপ্রভৃতি জ্ঞান বিষয়জন্য নহে, স্ৃতরাং সেই সকল জ্ঞান 

বিষয়প্রকাশক হয় কিরপে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া জয়ন্ত 
সমাধান করিতেছেন । ) 

জ্ঞানের সাকা'রত্ববাদপক্ষেও এরূপ দোষ আছে। [ অর্থাৎ অনুমিতি- 

স্থলে বিষয় অসন্িকৃষ্ট বলিয়া অনুমিতিত্বরূপচ্ছান বিষয়াকার হয় 

কিরূপে ?] এই সকল কথা বিস্তারপূর্ববক পরে বলিব। এবং সাকার- 
পক্ষেও সাকারজ্ঞানরূপ প্রমাণ হইতে প্রমিতিরপ ফলের ভেদ দেখান 
হয় নাই। এইজন্য এই সাকারপক্ষটী সঙ্গত নহে। [অর্থাৎ প্রমাণ 

এবং প্রমিতি এই উভয়ের সম্পূর্ণ প্রভেদ না থাকিলে কে প্রমাণ 

কে বা প্রমিতি ইহ! বুঝা কঠিন। অতএব সাকারবিজ্ঞানবাদীর পক্ষ 
সঙ্গত নহে ।] 

_ ডিগ্রনী . 

বেদান্তদর্শনে বৌদ্ধদার্শনিকদিগের চাঁরিটী সম্প্রদায় দেখ! যায়। 
মাধামিক, যোগাচার, সোত্রান্তিক এবং বৈভাষিক এই চারিজন উক্ত 
চতুধিবধসম্প্রদায়ের * প্রবর্তক। তন্মধ্যে মাধ্যমিক সর্ববশূম্যতাবাদের 
প্রবর্তক, যোগার , বাহ্ার্থশৃগ্ততাবাদের প্রবর্তক, সৌব্রাস্তিক 
বাহার্ধানুমেয়ত্ববাদের প্রবর্তক এবং বৈভাষিক বাহ্যার্থের প্রত্যক্ষত্ব এবং 

অনুমেয়ত্ব এই উভয়বাদের প্রবর্তক। সুতরাং সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক 
উভয়ই বাহার্থের অস্তিত্ববাদী। জয়ন্তের প্রতিষিদ্ধ সাকারজ্ঞানবাদটা 

বৌদ্ধ সৌত্রাস্তিকের সম্মত ইহা আমার মনে হয়। কারণ__উক্ত চতুর্ব্বিধ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌত্রান্তিকই বাহার্থকে অনুমেঞ্ণ বলিয়াছেন। এখানেও 

সেই বাহারের অনুমেয়ত্ববাদ লইয়া! এই বিচারটা প্রবৃত্ত। 
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জয়ন্ত প্রথমে পূর্ববপক্ষরূপে বৈভাষিকের মৃত উত্থাপিত করিয়! জ্ঞান 
এবং অর্থের স্বরূপগত বৈষম্য হইতে পারে না দেখাইয়। সেই মতের 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার পর নিত্যানুমেয়-বাহ্াার্থবাদী সৌত্রাস্তিকের 
মত উত্থাপিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সৌত্রাস্তিক বাহ্ার্থ মানিয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহার মতে সেই বাহ্যার্থ অনুমেয়, প্রত্যক্ষগোচর হয় না। 

যাহা কিছু প্রত্যক্ষগৌচর হয়» তাহা তাহার মতে সাকার-বিজ্ঞান। 

তাহার মতে এ সাঁকার-বিজ্ঞানটা গ্রাহ্ এবং গ্রাহক উভয়রূপ। এ 

সাকারবিজ্ঞান গ্রাহক বলিয়া তাহার মতে প্রমাণ। সাকারবিজ্ঞান- 
শব্দের অর্থ, অর্থসদৃশ জ্ঞান। ন্থুতরাং জ্ঞানগত অর্থসাদৃশ্যই প্রমাণ । 

ইহাই তাৎপধ্য । প্রমাণের এইরূপ স্বরূপনির্দেশ তাৎ্পধ্যটাকায়ও 

ব্যক্ত আছে। তাহাদের মতে প্রমাণপ্রমিতিব্যবহার কাধ্যকারণ- 
ভাবমুলক নহে, কিন্তু ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপকভাবমূলক ৷ প্রমিতি ব্যবস্থাপ্য, 
প্রমাণ ব্যবস্থাপক । তাহাদের মতে একই জ্ঞানে ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপক- 

ভাব থাকে । [অর্থাৎ একই জ্ঞান ব্যবস্থাপ্য এবং ব্যবস্থাপক 
হইয়। থাকে ।] একত্র কাধ্যকারণভাব থাকে না বটে, কিন্তু ব্যবস্থাপ্য- 

ব্যস্থাপকভাব থাকিতে পারে। এই কথা স্যায়বিন্দুনামক বৌদ্ধ- 
গ্রন্থে ব্যক্ত আছে। এখানে *বিজ্ঞানাদ্বৈতসিষাধয়িষয়া, এই কথাটা 
থাকায় কাহারও মনে হইতে পারে যে, এই পুর্ন্বপক্ষটা বিজ্ঞানমাত্রা 
স্তিত্ববাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়। মনে হয় 
না। কারণ- পূর্বাপর বাহ্বার্থের অস্তিত্ববাদসন্বন্ধীয় আলোচনার প্রসঙ্গে 

হঠাণ পূর্ণ বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ অসঙ্গত। পূর্ণ বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ 
যদি উপস্থিত হইত, তাহা হইলে পরবর্তী আলোচনার বিষয় অর্থ 
হইত না। কারণ- পূর্ণ বিজ্ঞঞানবাঁদীর পক্ষে অর্থ অস্তমিত। সাঁকার- 
বিজ্ঞানবাদটা অর্ধজরতান্ায়ানুগামী। কাঁরণ-_এই মতে বাহা অর্থ 
অনুমেয় বলিয়া বাহা অর্থ উপেক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এই মতে 

বাহ অর্থ প্রত্যক্ষগোচর না হওয়ায় বিজ্ঞান লইয়। সকল ব্যবহার 
উপপন্ন হইয়৷ থাকে অথচ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানও হয়। ্ৃতরাং এই 
মতে এ প্ররত্যক্ষাত্বক বিজ্ঞানের গ্রাহা এ প্ররত্যক্ষাত্বক বিজ্ঞান স্বয়ং 



প্রমাণলক্ষণাস্তরখগুনম্ ১৩৭ 

এবং গ্রাহকও এ প্ররত্যক্ষাত্মক বিজ্ঞীন। অতএব প্রমাণভূত সাকার 

বিঞ্জনের গ্রাহ-গ্রাহকভাববশতঃ ংশিক বিজ্ঞানবাদও আসিল। 

বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ২টা মাত্র প্রমাণ। এইজন্য জয়ন্ত 
“স হি অনুমেয়ো বা শ্যাৎ প্রত্যক্ষো বা” । এই বলিয়া দ্বিবিধপ্রমাণের 

উল্লেখ করিয়াছেন। সাকারবিজ্ঞানবাদটীা, সঙ্গত নহে, ইহা জয়ন্ত 
দেখাইয়াছেন। আংশিকবিজ্ঞানবাদের যাহা মূল ভিত্তি, সেই একই 
বিজ্ঞানের গ্রাহাগ্রাহকভাব অনুপপন্ন, এই সকল কথ পুর্বে দেখাইয়াছি। 
জয়ন্ত একই বিজ্ঞানের গ্রাহাগ্রাহকভাবখগুনের জন্য পরে অনেক 
কথা বলিবেন, তন্মধ্যে যৎকিঞ্চিম্মাত্র বলিতেছি। . পর্বেবও এই কথা 
বলিয়াছি--গ্রাহ্হ এবং গ্রাহক পরস্পর বিসদৃশ পদার্থ। একই বস্তু 
উক্ত উভয়রূপের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইতে পারে না। প্রমিতির বিষয়কে 

গ্রাহ্হ বলে, এবং প্রমিতির জনককে গ্রাহক বলে। গ্রাহা ( প্রমেয়) 

কদাচিৎ প্রমিতির জনক হইতে পাঁরিলেও সর্ধত্র প্রমিতির জনক 
হয় না। কিন্তু গ্রাহক ( প্রমাণ ) সর্বত্রই প্রমিতির জনক হয়। অতএব 
গ্রাহ্থ এবং গ্রাহক বিসদৃশ ৷ স্ত্বতরাং একবন্ত উভয়ম্বরূপ হইতে পারে না। 
এব ( অনুমানস্থলে ) গ্রাহা না থাকিলেও প্রমাণ-ব্যবহার অনুপপন্ন 

হয় না। কিন্তু গ্রাহ্হ এবং গ্রাহক এক হইলে গ্রাহ্া না থাকিলে 
কখনই গ্রাহকের ( প্রমাণের ) ব্যবহার উপপন্ন হইবে না। অতএব 

গ্রাহ এবং গ্রাহক এক হইতে পারে না। বৌদ্ধমতে প্রমাণ ও 

প্রমিতি একই জ্ঞান; এই কথা পূর্বেব বলিয়াছি। নৈয়ায়িককুল- 

চূড়ামণি জয়ন্ত বৌদ্ধদের এ সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । কারণ-__প্রমিতির যাহা, জনক, তাহা প্রমাণ, প্রমিতি 

প্রমাণের ফল। সুতরাং প্রমাণ এবং প্রমিতি এক হইতে পারে 

না। উদ্দ্যোতকর উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ বলিয়াছেন। বাচস্পতি 
তাণুপধ্যীকাঁয় এ উপলব্ধিশব্দের অর্থ প্রমিতি বলিয়াছেন। তিনিও 

প্রমিতিজনককে প্রমাণ বলিয়া সাঁকাঁর-বিজ্ঞানবাদীর প্রমাণ-সন্বন্ধীয়- 

মতকে প্রমাণ ও প্রমিতি এক হইতে পারে ন্বা এই কথা বলিয়া 
খণ্ডন করিয়াছেন। উদয়নও প্রমাজনককে প্রমাণ বলিয়াছেন।, পরবর্তী 

১৮ 
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অন্যান্য ন্যায়াচার্যগণও এ পথের পথিক। প্রাচীন নৈয়ায়িক গোঁতম 

ঈশ্বরকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। তাহার লক্ষণ কিন্তু অন্যাদ্শ। তাহা 
কুম্থুমাঞ্জলির চতুর্থস্তবকে ব্যক্ত আছে। 

শাবরাস্তর ক্রবতে ,য এতে বোধ্প্রামাণ্যবাদিনো। বিজ্ঞানাদভিন্নমেব 

ফলমভিদধতি, তে বাঢ়ং নিরসনীয়া ভবন্ত্েব, বয়ন্থ বিজ্ঞানাদ ভিন্নমেব 
ফলমর্থদৃষ্টতাখ্যমভ্যুপগচ্ছামঃ। তেনৈব তদনুমীয়তে, জ্ঞানং হি নাম 
ক্রিয়াত্মকম্, ক্রিয়া চ ফলানুমেয়া, জ্ঞাতৃব্যাপারমন্তরেণ ফলানিষ্পত্তেঃ | 

ংসর্গোহপি কারকাণাং ক্রিয়াগর্ভ এব ভবতি ; তদনভ্যুপগমে কিমধিকৃত্য 

কারকাণি সংস্জ্োরন্? ন চাসংস্থফ্টানি তানি ফলবস্তি। ক্রিয়াবেশ- 
বশাচ্চ কারকং কারকং ভবতি। অপরথ! হি তদ্ বস্তস্বরূপমাত্রমেব শ্যাণ, 

ন কারকম্। ততশ্চ ন ফলাধিভিরুপাদীয়েতেতি ব্যবহার-বিপ্রলোপঃ। 

তন্মাদ্দ যথা! হি কারকাণি তগুল-সলিলানলস্থাল্যাদীনি সিদ্ধন্বভাবানি 
সাধ্যং ধাতর্৫থমেকং পাঁকলক্ষণমুররীকৃত্য সংস্জ্যন্তে, সংস্ফ্টানি চ ক্রিয়া- 
মুপাদয়ন্তি, তথাত্েক্ত্িয়মনোহ্্থসন্নিকর্ষে সতি জ্ঞানাখ্যে। ব্যাপার 
উপজায়তে, স চ ন প্রত্যক্ষঃ অর্থ শ্যৈব বহির্দেশসন্বদ্ধন্ত গ্রহণাদাকার- 
ভ্ব়-প্রতিভীসাভাবাদগৃহীতশ্াপি তশ্যয চক্ষুরাদিবছুপায়ত্বাৎ %। 
পরোক্ষোহপি চাস বিষয়প্রকাশতা-লক্ষণেন ফলেন কল্প্যতে। তদাহ 
ভাব্যকারঃ-_-ণ' ন হাত্ভাতেহর্থে কশ্চ্দি বুদ্ধিমুপলভতে, জ্ঞাতে ত্বনুমানা- 
দবগচ্ছতীতি। 

তন্নুলাদে 

শবর স্বামী বলেন যে, এই জ্ঞানপ্রামাণ্যবাদীরা প্রমাণ এবং 
তাহার ফল প্রমিতিকে অভিন্ন বলিয়া! থাকেন, তাহাদিগকে নিরাস 
কর অবশ্খ কর্তব্য। যদিও আমরাও জ্ঞানের প্রামাণ্যবাদী বটে 

চক্ষুরাদিবদুপারত্বাচ্চ ইত্যেব পাঠঃ সমীচীনঃ। 

শাবরভান্ে অ. ১ পা. ১, &। 
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তথাপি আমর! প্রমাণ এবং তাহার ফলকে অভিন্ন বলি না। পরন্ত 
ভিন্ন বলিয়া থাকি । ৃ 

আমাঁদের মতে ) প্রমাণভূতবিজ্ঞানের উৎপত্তির পর বিজ্ঞেয়গত 
দৃষ্টতানামক ( জ্ঞাততানামক ) ফল উৎপন্ন হয়। সেই ফলের ছারা 

পূর্বেবাৎপন্ন বিজ্ঞানটা অনুমিত হুইয়! থাকেশ। যেহেতু (আমাদের মতে ) 
জ্ঞানটা ক্রিয়াম্বরূপ। ক্রিয়া চিরকাল ফলের দ্বারা অনুমিত হুইয়। 
থাকে। অনুমানের কারণ এই যে, জ্ঞাতার ভ্ঞানব্যাপারটা পূর্বের 
উৎপন্ন না হইলে ফল নিম্পন্ন হয় না। (বেশী কথা আর কি 

বলিব) কারকগুলির পরম্পরসন্মেলনও প্রত্যক্ষের অগোচর ক্রিয়ার 

উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। তাহা স্বীকার না করিলে কাহার জন্য 

কারকগুলি একত্র সম্মিলিত হয়? অথচ মেই কারকগুলি সম্মিলিত 

না হইলে ফল উৎপন্ন হইতে পারে না এবং ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ- 
বশতঃই কারক প্রকৃত কারক হুইয়৷ থাকে । এই কথা স্বীকার না 
করিলে [ ক্রিয়াসম্বন্ধই কারকত্ব-প্রযোজক ইহা স্বীকার না করিলে ] 

(যাহাকে কারক বলিতেছ ) তাহা আর কারক থাকে না; তাহা যে 

জাতীয় বস্ত, তজ্জাতীয় বস্তু বলিয়াই পরিচিত হওয়া উচিত। তাহাই 

যদি স্বীকার কর, তবে -ফলার্থী হইয়া তাহাকে গ্রহণ না করাই 
উচিত। [ অর্থাৎ কাধ্য সম্পাদন না করিলেও যদি কারক হয়, তবে 

সাধারণ লোক ফলার্থ হুইয়া তাহাকে গ্রহণ করে কেন? গ্রহণ 

করিবার কোনই আবশ্যকত। থাকে না। ] ইফ্টীপত্তি বলিলে ব্যবহারের 

বিচ্ছেদ হুইয়া পড়ে । [ অর্থাৎ কার্য্য-সম্পাদননিবন্ধন কারকসংগ্রহ- 

বিষয়কব্যবহারের উচ্ছেদ হুইয়! পড়ে ।] অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই 
যে, যেরূপ পূর্ববসিদ্ধ তণ্ডুল, জল, অগ্নি এবং স্থালীপ্রভৃতি বস্তৃগুলি 
সম্পীদনীয় পচ্ধাতুর অর্থ একমাত্র পাকক্রিয়ার উদ্দেশ্যে (তণকালে) 

সংস্ষ্ট হইয়া থাকে এবং সংস্ষট হইয়| ক্রিয়া উত্পন্ন করে, তন্রপ 
( প্রত্যক্ষস্থলেও ) আত্মা, বহিরিন্দ্িযম মন এবং গ্রাহ্ৃবিষয়ের সম্বন্ধ হইলে 
[ অর্থাৎ মনের সহিত আত্মার, বহিরিক্দ্রিয়ের সর্ছিত মনের, এবং গ্রাহা- 

বিষয়ের সহিত বহিরিক্জিয়ের সম্বন্ধ হুইলে ] জ্ঞাননামক ক্রিয়া! উৎপন্ন 
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হয় এবং সেই জ্ঞাননামক ক্রিয়াটির প্রত্যক্ষ হয় না, কাঁরণ__ 
বহিরিক্দ্রিয় বহির্দেশে কেবলমাত্র বাহা অর্থের গ্রহণ করে ( আস্তর 

জ্ঞানের গ্রহণ করিতে পাঁরে না। বৌদ্ধ সন্প্রদায়বিশেষের মতে জ্ঞানেরই 
প্রত্যক্ষ হয়, অর্থের প্রত্যক্ষ হয় না। % শাবর-ভাষ্যকার সেই মতের 

প্রতিষেধ এইস্থানে করিতেছেন।) আকারছয়ের প্রতীতি হয় না। 
[ অর্থাৎ জ্ঞানেরও যদি প্রত্যক্ষ হইত, তাহা! হইলে সাকার জ্ঞানের 
আকার এবং বিষয়েরও আকার উভয়েরই প্রত্যক্ষ হইত, কিন্তু যখন 

উভয় আকারের প্রত্যক্ষ হইতেছে না, তখন জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না 

এই কথা বলিতে হইবে । এবং জ্ঞান প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও নেত্র- 

প্রভৃতি বহিরিক্দ্রিয়ের হ্যায় উপায় হইতে পারে। [অর্থাত নেত্র- 

প্রভৃতি বহিরিক্দ্রিয় যেরূপ প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও স্বকার্যসাধনে 

পরাত্মুখ হয় না, সেরূপ জ্ঞাননামক ক্রিয়াও প্রত্যক্ষের অগোচর 
হইলেও স্বকাঁধ্য (অর্থগত জ্ঞীততারূপ ) সাধন করিতে পারে।] 

এবং এ জ্ঞানরূপ ব্যাপার পরোক্ষ হইলেও বিষয়গত জ্ঞাততারূপ 

ফলের দ্বারা অনুমিতির বিষয় হইতে পারে। [অর্থাৎ বিষয়প্রকাশ 

হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে পুর্বেবে আমাদের এঁ বিষয়ে জ্ঞান 
হুইয়াছিল। হ্থতরাং পূর্ববর্তী জ্ঞানটা বিষয়-প্রকাশরূপ কার্যের 
অনুমেয় ইহা বল! যাইতে পারে।] শাবর-ভাব্যকার সেই কথ! 
বলিয়াছেন। বিষয়টা অজ্ঞাত হইলে কেহ পূর্ববর্তী জ্ঞানের [ বিষয়- 

প্রকাশক পূর্বেবাৎপন্ন জ্ঞানের ] অনুসন্ধান করে না। কিন্তু বিষয়টা 
জ্ঞাত হইলে অনুমানের দ্বারা ( সেই জ্ঞানকে ) বুঝে! ইহাই সেই কথা । 

(জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ববাদী ঝৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষ “যদিও জ্ঞানমাত্রই 
ক্ষণিক, তথাপি জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্র সেই সময়েই প্রকাশিত 

হইয়। থাকে এবং প্রদীপের ন্যায় অর্থকেও প্রকাশিত করে”, এই কথা 
বলিলে শাবর-ভাষ্যকার “ন হজ্ঞাতেহর্থে” ইত্যাদি কথা বলিয়া তাহার 

প্রতিষেধ করিয়াছেন। ক্ষণিকত্ঞানের এইরূপ ক্ষমতা নাই, যাহার 

শাবরভান্তে এই কথ! আছে। ১ অ. ১ পা. ১১ পৃ. 
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বলে সে নিজেকে এবং বিষয়কে যুগপৎ প্রকাশ করিতে পারে। ভাস্থা- 

কারের অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানপ্রকাশ ও" বিষয়প্রকাশ যুগপৎ হইতে 
পারে না। বিষয়প্রকাশ জ্ঞানের কাধ্য, সুতরাং এ বিষয়প্রকাশরূপ 

কার্যের দ্বার জ্ঞানরূপ কারণের অনুমান হয়। এবং বিষয়প্রকাঁশটী 
জ্ঞানরূপ পদার্থই নহে। উহা! জ্ঞাততানামৰক ধন্মান্তর। জ্ঞানেরও 

প্রত্যক্ষ হয় না। উহু! অতীন্ড্রিয়। পশ্চাৎ উহার অনুমান হয়৷) 

বাত্তিককৃতাপুযক্তম্ %-_ 
“না ন্যথা হার্থসন্ভাবে৷ দৃষ্টঃ সন্নপপ্ভতে। 
জ্ঞানং চেনেত্যতঃ পশ্চাণ প্রমাণমুপকল্প্যতে ॥ ইতিণ' 

তদেষ ফলানুমেয়ো জ্ঞানব্যাপারো। জ্ঞানাদিশব্ববাচ্যঃ প্রমাণম্। 

ইন্ছ্িয়াদীনাং তছুৎপাদকতয়া জ্ঞানমুপচরতি ন সাক্ষাদিতি। অত্র 
প্রতিবিধীয়তে। অহো৷ বত ইমে কেভ্যো৷ বিভাতঃ শ্রোত্রিয়াঃ পরং কিমপি 

বৈক্লব্যমূপাগতাঃ। ন খন্বনিত্যং পরোক্ষং জ্ঞানং ভবিতুমহৃতি। 
জ্ঞাতোহর্থ ইতি কচি তদ্বিশিক্টীর্থপ্রত্যবমর্শদর্শনাদদ বিশেষণা গ্রহণে 
শুরুঃ পট ইতিব্দ্ বিশিষ্টপ্রতীতেরমনুণ্পাদাচ্চ 71 কম্চায়মিয়ান্ সংত্রাসঃ, 
বিষয়গ্রহণকালে বিজ্ঞানাগ্রহণমাত্রকেণ বাহ্ার্থনিহববাদিনঃ শাক্যাঃ 
শক্যাঃ শময়িতুম্। 

অন্যুবাদ 

শ্লৌকবান্তিককার .কুমারিল ভট্ুও বলিয়াছেন-_পূর্বেব জ্ঞান ন! 
হইলে কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান ন! হইলে 

* ্লোকবার্তিকে (কাশী মু্রিত পুস্তকে ) শুহ্যবাদ, ক্লোঃ ১৮২। 

+1 ব্যাখ্যা-_-অর্থাপতিজ্ঞনন্ত প্রমাণম। সা চার্থন্ত জ্ঞাতম্য জ্ঞাতত্বান্থখানুপপতিপ্রভবা, প্রাগর্থন্য 

জাতত্বাভাবান্নোৎপদ্ভতে। জ্ঞাতত্বে চ পশ্চাৎ তজ্জ্ঞাতত্বানুপপত্যা। অর্থাপত্তিঃ প্রমাণমুপজায়তে। তদ্ 

যু পূর্ব তবগ্রহণং পশ্চাচ্চগ্রহণমিতি। ইতি ন্ায়রদ্রাকরব্যাথ্যা।” 

1 রম্ুৎপাদাচ্চ ইত্যেব শোভনঃ পাঠঃ। 
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বিষয়ের জ্ঞাতত্ব অনুপপন্ন হয় বলিয়া জ্ঞান পূর্বববর্তী। পরে প্রমাণের 
কল্পনা হয় । 

[ অর্থাৎ পূর্বে যে জ্ঞান হয়, অনুমান তাহার বোধক নহে; 
অর্থাপত্তি তাহার বোধক। পূর্বে জ্ঞান না হইলে কোন বিষয় জ্ৰাত 
হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান না হুইলে জ্ঞাতত্ব অনুপপন্ন হয় বলিয়া 
অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের ছার! পর্বববর্তী জ্ঞানের অনুসন্ধান করিবে। 
যেখানেই অর্থাপত্তির ব্যবহার, সেইখানেই অগ্রে অন্ুপপত্তির অনুসন্ধান 

হয়'। এখানেও তাহাই হইয়াছে । ' অতএব জ্ঞানের পক্ষে অর্থাপত্তিই 
প্রমাণ। জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্রই পরিজ্ঞাত হয় না, পশ্চাৎ প্রমাণের 

সাহায্যে পরিজ্ঞাত হয়। ] এই পধ্যস্ত ভট্ের মত। অতএব উপসংহারে 

ইহাই বক্তব্য যে, বিষয়গত জ্ঞগতত্বরূপ ফলের দ্বারা অনুমেয় এবং জ্ঞানাদি- 

শব্দের প্রতিপাগ্ধ জ্ঞানরূপ ব্যাপারই প্রমাণ। (যাহ! জ্ঞান প্রভৃতি 

শব্দের বাঁচ্য, তাহাই প্রমাণ এই কথা বলায় ইন্দ্রিয়াদির * প্রমাণত্ব 

প্রতিষিদ্ধ হইল এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার বলিতেছেন ) ইন্ট্রিয়াদি সেই 

জ্ঞানের উৎপাদক বলিয়! ইন্দ্রিয়াদিতেও জ্ঞানপদের উপচার 

হয়। ইক্ড্রিয়াদি জ্ঞানপদের সাক্ষাৎ অর্থ নহে [অর্থাৎ শক্যার্থ 

নহে ]। 

[ অর্থাৎ লক্ষণাদঘধারা ইন্ট্রিয়াদিও জ্ছানপদের অর্থ বলিয়৷ তাহা 

লক্ষ্যার্থ, তাহ। শক্যার্থ নহে। অতএব জ্ঞানপদের যাহা লক্ষ্যার্থ, তাহা 

শক্যার্থ নহে বলিয়া প্রমাণ নহে। যাহা জ্ঞানপদের শবক্যার্থ, তাহ। 

প্রমাণ। ] এই পধ্যস্ত শবরম্বামীর মত। তাৎপধ্য - শবরন্বামীর মতে 

ভ্ঞানই একমাত্র প্রমাণ অন্য পদার্থ প্রমাণ নহে। এবং এ প্রমাণ 
অন্গুঘানগম্য ) প্রত্যক্গগম্য নহে। বিষয়ের জ্ঞাততা এ প্রমাণের ফল। 
স্থতরাং জ্ঞানপ্রামাণ্যবাদী বৌদ্ধের ন্যায় ইহার মতে প্রমাণ ও ফল এক- 
জাতীয় পদার্থ হইল না। | শবরস্বামীর মতের উপর প্রতিবাদ করিতেছি । 

আহা কি হুঃখের বিষয়, এই োত্রিয় ব্রাক্ষণগণ কাহার নিকট হুইতে 

৪ আদিপদগ্রাহা সপ্িকর্ষ। 
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ভয় পাইয়া! একেবারেই বুদ্ধিবৃত্তি হারাইয়াছেন। ইহা বড় আশ্চধ্যের কথা, 
কারণ-__অনিত্য জ্ঞানমাত্রই পরোক্ষ নহে। 

[ অর্থা্ নিিবকল্পকজ্ঞান ভিন্ন উপত্তিশীল নিজ ন্জি সকল জনই 
আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । শবরস্বামীর মতে জ্ঞান উৎপন্ন হইল, 
অথচ তাহ প্রত্যক্ষের অগোচরে থাকিল, ইহা" অনুভববিরুদ্ধ কথা । ] 

জ্ঞাত অর্থ, এই প্রকার বিশিষ্টবুদ্ধি কোনস্থানে হয় দেখা যায়। 
কিন্তু বিশেষণ শ্রক্লগুণ গৃহীত না হইলে যেরূপ শুরুপটস্থলে বিশিষ্বুদ্ধি 
হয় না, তন্রপ জ্ঞাত অর্থ এই স্থলেও বিশেষণ-চ্ঞান গৃহীত না হইলে 
জ্কাত অর্থ এই প্রকার বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারে না। [ অর্থাৎ 
বিশেষণীভূত জ্ঞান গৃহীত না হইলে জ্ঞাত অর্থ এই প্রকাঁর বিশিষটবুদ্ধির 
অনুপপন্তি সর্বববাদিসংমত। কেবলমাত্র শবরস্বামীর মতে জ্ঞান গৃহীত 
না হইলেও জ্ঞাত অর্থ এই প্রকার বিশিষ্বুদ্ধি হইয়। থাকে। ইহা 
আশ্চর্য কথা ।] এবং এত কি ভয়? ঘটাদি বস্তর প্রত্যক্ষকালে যদি 
এঁ প্রত্যক্ষটা প্রত্যক্ষগম্য না হইয়া অনুমানগম্য স্বীকার 'কর, তাহা 
হইলে বাহ্ার্থের প্রচ্ছন্নতাবাদী ( বিজ্ঞান-প্রত্যক্ষতাবাদী ) বৌদ্ধগণ পরাস্ত 
হইতে পারে। 

ডিগ্লানী 

বিজ্ঞানবাদী সৌব্রান্তিক বৌদ্ধবিশেষ বাহ অর্থ স্বীকার করেন বটে, 
কিন্তু বাহ অর্থ প্রত্যক্ষগম্য বলেন না, অনুমানগম্য বলেন। এই ঘট, 
এই পট, এই মঠ ইত্যাদিরূপ প্রর্বৃত্তিবিজ্ঞানের হেতুরূপে বাহ অর্থের 
অনুমান করেন। তীহাদের মতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। 

বাহ অর্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। কিন্তু শবরম্বামীর মৃতটা উহার 
বিপরীত। বাহ অর্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়; তথাকথিত বিজ্ঞানগুলি 

প্রত্ক্ষের বিষয় হয় না, অনুমানের বিষয় হয়। শবরম্বামী বৌদ্ধমত 

অপেক্ষা নৃতন কথা৷ বলিয়াছেন এই মাত্র পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ 
বৌদ্ধমতনিরাসক অন্য কোন স্ুযুক্তি দেখিতে পাওয়৷ যায় না। ম্ৃতরাং 
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শবরের মতটী আদরণীয় নহে। সৌত্রান্তিক যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
বিপরীত বল৷ ভিন্ন অন্য কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। 

যত্ত, ক্রিয়াম্বভাবত্বাৎ তশ্য পরোক্ষত্বং, তদযুক্তম্। নহি ক্রিয়াম্বভাবং 
জ্ঞানম্, অপি তু ফলম্বভাবমেব। অপিচ ক্রিয়াপি প্রত্যক্ষত্রব্যবস্তিনী 
প্রত্যক্ষব, ভট্টানাং প্রত্যক্ষশ্চাত্মা, তণকিমনেনাপরাদ্ধং যদেতদীয়ক্রিয়ায়া 
অপ্রত্যক্ষত্বমুচ্যততে। ন চোতক্ষেপণাদিভেদভিন্ন*%-পরিস্পন্দাত্বকব্যাপার- 

ব্যতিরেকেণ ণ' বাহযকারকেঘপি সুন্ষন1 নাম কাচিদস্তি ক্রিয়।। সা হি যদি 
নিত্যা জাতিব, অথানিত্যা রূপবদ্বস্তধন্্ম ইয্যেত। তত্র যদি নিত্য, 
তহি সর্বদা বস্তনঃ ক্রিয়াযোগাৎ সর্বদা ফলনিস্পত্তিপ্রসঙ্গঃ। অথ 
কারকনির্বত্ত্যা ক্রিয়া, সাপীদানীং কাধ্যত্বাৎ সব্যাপারকারককাধ্য। 

ভবেদিত্যনবস্থা । নিক্ক্িয়কারককাধ্যত্বে তু ক্রিয়ামিব ফলমপি নিক্্রিয়াণ্যেৰ 

কারকাণি কুযুরিতি কিং ক্রিয়য়া । 

তন্নুন্বাদে 

জ্ঞান ক্রিয়ান্ভাব বলিয়৷ পরোক্ষ, এই যে বল৷ হইয়াছে, তাহ! যুক্তি- 

বিরুদ্ধ কথা । কারণ জ্ঞান কখনও ক্রিয়াস্বভাব নহে, পরন্ত তাহ। নিয়ত 

ফলস্বভাব। [অর্থাৎ ফল এবং ক্রিয়া একন্বভাব হইতে পারে না। 

ক্রিয়া কাধ্যবিশেষের নিয়তজনক বলিয়া তদছুদেশ্যে তাহা সম্পাদিত 

হইয়া থাকে । কিন্তু যাহা ফল, তাহা তদতিরিক্ত অন্য ফলের উদ্দেশ্যে 

সম্পাদিত হয় না। তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য । অথব! যাহার সম্পাদন 

অসম্পাদন বা অন্যথাকরণ ইচ্ছা'সাপেক্ষ নহে, তাহাই ফলম্বভাব। 

জ্ঞানও তাদৃশ ফলস্বভাব, কাঁরণ__জ্ঞানের কারণ ঘটিলে জ্ঞানকে কেহই 
আটকাইতে পারে না। কিন্তু যাহ। প্রকৃত ক্রিয়া, তাহার সম্পাদন 

অসম্পাদন বা অন্যথাঁকরণ ইচ্ছাসাপেক্ষ ৷] আরও একটা কথা এই 

* উৎক্ষেপণাদিভেদডিন্না এষ এব পাঠঃ সঙ্গতঃ। 

1 ব্যতিরেকেণ চ ইত্যেব পাঠঃ শোভনঃ। 
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যে, ক্রিয়াও প্রত্যক্ষবিষয়ীভূতত্রব্যে থাকিলে প্ররত্যক্ষই হইয়া থাকে, 
ইহা ভট্রের কথা। (তথাকথিত জ্ঞানের আশ্রয়ীভূত ) জীবাত্মার প্রত্যক্ষ 
হয়, স্থতরাং জ্ঞান যদি ক্রিয়াও হয়, তাহা হইলেও এই আত্মা কি 

অপরাধ করিয়াছে যাহার ফলে জ্ঞানরূপ ক্রিয়া (প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত ) 
আত্মার আশ্রয়ে থাকিলেও অপ্রত্যক্ষ হয় এই 'কথ। বলিতেছ ? 

ক্রিয়া বলিতে গেলে আমর! উতক্ষেপণার্দির অন্যতমকে এবং 

পরিম্পন্দকে বুঝি, তাহার! তে। সকলেই প্রত্যক্ষগম্য। তজ্জাতীয়ভিন্ন 
অন্য কোন সূক্সক্রিয়ার অনুসন্ধান পাঁওয়। যায় না, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহা- 
কারকে অতীন্দ্রিয় হইয়। থাকিতে পারে। 

কারণ__এঁ ক্রিয়াকে যদি নিত্য বল, টন ভার যারা 
পদার্থ ইহা বলিতে হইবে। যদি অনিত্য বল, তবে উহা! রূপের ন্যায় 

( উতপত্তি-বিনাশশীল ) বস্ত্ধশ্মন ইহা! তোমাদের অভিমত বলিতে হইবে । 

সেই ২টী পক্ষের মধ্যে ক্রিয়ার নিত্যত্ব-পক্ষ যদি স্বীকার কর, তাহ 
হইলে বন্ততে ক্রিয়া সর্বদা থাকায় সর্বদা ফল উৎপন্ন হইতে পারে 
এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। কারণ__ক্রিয়া কখনও নিক্ষল অবস্থায় 
থাকে না। 

যদি বল ক্রিয়া জন্য, তাহ! হইলে কারণই উক্ত ক্রিয়ার নিষ্পাদক 

ইহা বলিতে হুইবে। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়িল, 
কারণ- সেই ক্রিয়াটাও এখন কাধ্য বলিয়া [ অর্থাৎ বর্তমানে কার্য্য 
বলিয়া ] সব্যাপার কোন কারককে তাহার নিম্পাদক বলিতে হইবে। 
[ অর্থাৎ সেই ক্রিয়াটাও যখন উপস্থিত কাঁ্ধ্য, তখন তাহারও নিষ্পাদক 
কিছু বলিতে হইবে । যাহাকে নিষ্পাদ্বক বলিবে, সেও নির্বব্যাপাঁর 
অবস্থায় নিষ্পাদন করিতে পারিবে না । অগত্যা নিম্পাদনের অনুরোধে 

এঁ নিষ্পাদকের তথাকথিত ক্রিয়ার নিম্পীদনৌপযোগী কিছু ব্যাপার *% 

স্বীকার করিতে হইবে, এবং উক্ত ব্যাপারটাকে নিত্য বলিলে তথাকিত 

ক্রিয়ার সর্বদা নিষ্পত্তির আপত্তি হয়। স্তরাং উক্ত ব্যাপারকেও 

* ব্যাপারশবের “অর্থ ক্রিরা। 

১৪) 
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কাধ্য বলিতে হইবে, এবং উহা! যদ্দি কার্যা হুইল, তবে উহারও 

নিম্পাদনের জন্য অন্য একটা সব্যাপারকারক আবশ্যক হইল। এবং 
এ কারকেরও বিশেষণীভূত ব্যাপারের কাধ্যতাবশতঃ অন্য সব্যাপার- 

কারক আবশ্যক হইল, এইরূপে অগণিত সব্যাপারকারকের সংঘর্ষে 

অনবস্থা দোষ আসিল ।] 

যদি বল, যে, তথাকথিত ক্রিয়া সব্যাপার [ অর্থাৎ সক্রিয় ]কারকের 

কার্য নহে, কিন্তু উহ! নিক্কিয়কারকের কাধ্য । তাহা হইলে কারকগুলি 

নিক্ফ্িয় হুইয়াই ?.য়ার ন্যায় ফলকেও উৎপন্ন করিতে পারে, ক্রিয়া" 
স্বীকারের প্রয়োজন কি ? 

[ অর্থাৎ কারকগুলি নিন্ক্রিয় হইয়াই যদি ক্রিয়ীকে উৎপন্ন করিল, 

তবে এ কারকগুলি সাক্ষাৎসম্বন্দেই ফলসম্পাদন করুক। ফল- 

সম্পাদনের জন্য ফলের পূর্বেবে ফল হইতে অতিরিক্ত ক্রিয়ার সম্পাদনের 

আবশ্যকতা কি ইহাই যদি স্বীকার কর, তবে জ্ঞাতস্করূপফলের 

জন্য জ্ঞানক্রিয়াস্বীকারের প্রয়োজন কি ? কেবলমাত্র কারকই উক্ত ফলের 

জনক হুইবে। ] 

ননু করোতীতি কারকং ক্রিয়াবেশমন্তরেণ কারকত্বানুপপন্তেঃ। সত্যং 

করোতীতি কারকম্, তন্ত ফলমেব করোতি ন ক্রিয়াম্। নম করোতীতি 

যদ ত্রষে সেয়মুক্তৈব ক্রিয়া ভবতি, চৈত্রঃ কটং করোতীতি চৈতরশ্যৈব *% 
কটস্যেব করোত্যর্থন্তা প্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ, তৎকৃতমেব চেত্রাদীনাং কারকত্বম্। 

উচ্যতে। নাঁতীন্দ্রিয়ক্রিয়াযোঁগনিবন্ধনঃ কাঁরকভাবঃ, ক্রিয়ায়৷ অতীক্দ্রিয়ত্েন 

তদ্যোগকৃতকারকত্বানধিগমে ব্যবহারবিপ্রলোপপ্রসঙগঃৎ | ক্রিয়াবেশকৃতং 
হি তৎকারকত্বমনবগচ্ছন্ত কথং ফলার্থিনস্তহ্পাদদীরন্ ? 

অন্মীদ 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্য এই যে, যাঁহ। করে, তাহাই কারক 

[ অর্থাৎ যাহার ক্রিয়া বর্তমান, তাহাই কারক । ] কারণ-_ক্রিয়ার সহিত 

* অত্র এবশব্প্রয়োগো! ন সঙ্গতঃ| চৈত্রন্তেবেতি পাঠঃ সঙ্গতঃ। 
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সন্বন্ধ না হইলে কারকত্বই অনুপপন্ন হয়। ( অতএব ক্রিয়ার আবশ্যকতা 
'আছে। ইহাই তাৎপর্য ।) ূ 

যাহা করে, তাহ! কারক ইহা ঠিক কথা৷ বটে, কিন্তু কারকত্ব ষে 
একমাত্র ক্রিয়াসাপেক্ষ, ইহা কোথা হইতে আসিল? ক্রিয়াসম্পাদন 

না করিলেও কেবলমাত্র ফলসম্পাদনঘুরাও  কারকত্ব উপপািত 

হইতে পারে। | 
আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, “করোতি' এই কথা যে 

বলিতেছ, সেই কথার দ্বার একমাত্র ক্রিয়ারই উল্লেখ করিতেছ। 

| অর্থাৎ যখন “করোতি” এই কথা বলিতেছ, তখন ক্রিয়াস্বীকারে তোমার 
বাধা কৈ? যে ব্যক্তি ক্রিয়া স্বীকার করে না, সে ব্যক্তি “করোতি, 
এইরূপ ব্যক্যপ্রয়োগও করিতে পারে না। কাঁরণ-_-ধাত্র্থ এবং 

“করোত্যর্থ উভয়ই ক্রিয়া। ] কারণ, চৈত্র ঘট করিতেছে, এই বাকাটার 

দ্বার! চৈত্রের গ্তায় কটের ন্যায় করোত্যর্থকে প্রত্যাখ্যান কর! যায় না। 
[ অর্থাৎ “চৈত্রঃ কটং করোতি” ইত্যাদিপ্রয়োগস্থলে কট যেরূপ 
ক্রিয়াযোগে কম্ম হইতেছে, সেইরূপ চৈত্রেরও ক্রিয়াযোগে কর্তৃত্ব 
হইতেছে । ক্রিয়াযোগস্থীকার না করিলে কর্তৃত্বও বাধিত হইয়! পড়ে। 
( অতএব জ্ঞানরূপক্রিয়ার যোগে আত্মারও কর্তৃত্ব অক্ষুঞ্, এবং তাদৃশ 

জ্ঞানক্রিয়ারই ফল জ্কাতত্ব। ইহাই তাৎুপধ্য । চৈত্রা্দির কারকতা ক্রিয়া- 
যোগমূলক। এইরূপ পূর্ববপক্ষকারীর প্রতি বক্তব্য হইতেছে এই যে, 
কারকতা। অতীন্দ্রিয়ক্রিয়াযোগমূলক নহে। [অর্থাৎ কারকত্ব সর্বত্র 

ক্রিয়াযোগমূলক সত্য বটে, কিন্তু এ ক্রিয়া অতীন্দ্রিয় নহে।] কারণ, 
ক্রিয়ামাত্রই যদি অস্তীন্দিয় হয়, তাহা হইলে ( তাহার প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা 
ন। থাকায়) ক্রিয়াধীন 'কারকত্বও প্রত্যক্ষগোচর হইবে না। [ অর্থাৎ 

কারক বলিয়৷ কাহারও প্রত্যক্ষ হইবে না। ] তাহা৷ হইলে কর্তৃকম্ীদি- 

বিষয়ে ব্যবহারের উচ্ছে্দ হইয়া পড়িবে। [ অর্থাৎ কর্তা, কর্ম ইত্যাদি 

প্রকারে যদি প্রত্যক্ষ না! হয়, তাহা হইলে কে কর্তা, কে কর্ণ্ম ইত্যাদি 

কিছুই স্থির হইবে না। ইহাই ষদ্দি স্বীকার কর, তবে কর্তৃকণ্মাদিবিষয়ে 

প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে কর্তা, কর্ম ইত্যাদি বলিয়া ব্যবহারের লোপ হইয়৷ 
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পড়ে। কারণ-ব্যবহারমাত্রই ব্যবহাধ্যবন্তুর জ্ঞানসাপেক্ষ। ] ক্রিয়া 
মাত্রের অধীনকারকম্বরূপবিষয়ে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে ফলার্থিগণ 

কেমন করিয়া সেই কারণগুলিকে সংগ্রহ করেন? [অর্থাৎ কারক- 

স্বরূপ প্রত্যক্ষগোচর না হইলে কেহই ফললাভের জন্য কারকগুলিকে 

বাছিয়া লইতে পারে না! । ] 

মণ্পক্ষে কারকত্বং হি নাস্তি কিঞ্চিদতীন্দ্রিয়ম্। 

কারকত্ব-স্বরূপস্য & সহকাধ্যাদিসনিধিঃ ॥ 

তাবদেব বিনিশ্চিত্য তছুপাদীয়তেহধিভিঃ। 
তদেবোপাদদানৈশ্চ ফলমপ্যধিগম্যতে ॥ 
নিব্যাপারম্য সত্বন্ত কো গুণঃ সহকারিভিঃ। 

সব্যাপারস্থয সত্বন্য কো! গুণঃ সহকারিভিঃ ॥ 

অথ ব্যাপার ণ" এবৈষ সর্বৈবঃ সম্ভৃয় সাধ্যতে । 
কিং ফলেনাপরাদ্ধং বস্তদ্ধি সংভূয় সাধ্যতাম্ ॥ 

তন্নুবাে 

আমার মতে কোন কারকত্বই অতীন্দ্রিয় নহে। কারণ, পহকারি- 

প্রভৃতির সহিত সম্মেলনই কারকত্ব। [অর্থাৎ আমার মতে কোন 

কাঁরকেরই স্বরূপ অতীন্দ্রিয় নহে। কারণ-_ক্রিয়াবিশেষে যে বস্তটা 
যে কারক বলিয়া ব্যবহৃত হইবে, তাহার তদতিরিক্ত সাহায্যকারীর 

সহিত উক্তক্রিয়াসম্পাদন-ব্যপদেশে যে সম্মেলন, , তাহাই কারকত্ব।] 

ফলাধিগণ ততদুরই নিশ্চয় করিয়া সেই কারককে গ্রহণ করে, এবং 
সেই কারককে গ্রহণ করিয়া ফললাভ করে। সহকারিগণ নিক্ষিয় _ 

পদার্থের কোন উপকার করিতে পারে না। [ অর্থাৎ তাহারা সক্রিয় 

পদ্ার্থেরই উপকার করে। অতএব কারকমাত্রের ক্রিয়া-শ্বীকার 

* কারকুত্বন্বরপশ্চ ইত্যেব সাধুঃ পাঠঃ । চো ছেতৌ। 
+ ব্যাপার; ক্রিয়!। 
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আবশ্যক ।] (ইহা জ্ঞানের ক্রিয্বাত্ববাদীর কথা৷ সহকারিগণ জ্ঞান- 
ক্রিয়া-সম্পাদনদ্বারা জ্ঞানাশ্রয় আত্মাকে উপকৃত করে। ইহাই 

তাৎুপর্ধ্য ।) সহকারিগণ সক্রিয় পদার্থের কোন উপকার করে না। 
[ অর্থাৎ সহকারিগণ ক্রিয়া-সম্পাদনঘারা কাহাকেও উপকৃত করে না। 

স্থতরাং সর্বত্র ক্রিয়া-স্বথীকার অনাবশ্যক ! ] (ইহা আত্মার নিক্ছরিযত্ব- 

বাদীর কথা। সহকারিগণ জ্ঞান-ক্রিয়া-সম্পীদন দ্বারা জ্ঞানাশ্রয় 

আত্মাকে উপকৃত করে না। অতএব জ্ঞানকে ক্রিয়া বল! উচিত নহে। 

ইহাই তাতপধ্য ।) যদি বল সহকারিগণ মিলিত হইয়া ক্রিয়াই সম্পাদন 

করে, তাহা হইলে বলিব যে, ফল তোমাদের নিকট কি অপরাধ 
করিয়াছে? সহকারিগণ মিলিত হুইয়৷ (ক্রিয়া সম্পাদন না করিয়া ) 
সেই ফলকেই সম্পাদন করুক। [অর্থাৎ ক্রিয়াব্যতিরেকে ফল হয় না, 

অতএব ফলের অনুরোধে ক্রিয়াম্মীকার আবশ্যক, সুতরাং জ্ঞাতত্ব- 

রূপ ফলের অনুরোধে জ্ঞানকে ক্রিয়া বলিতেই হইবে-এই কথ আমর! 

মানি না। আমরা বলিব যে, ফলোতুপত্তির অনুরোধে সহকারিগণকৃত 

ক্রিয়। সর্বত্র অপেক্ষিত হয় না, অতএব আমরা জ্ঞাতত্বরূপ ফলের 
অনুরোধে নিক্কিয় আত্মার জ্ঞানরূপ ক্রিয়! স্বীকার করিব না । ] 

যত্তুক্* করোত্য্থন্তাপ্রত্যাখ্যেযত্বাদিত্যুক্তং তত্রোচ্যতে। পরিস্পন্দ 

এব ভৌতিকো ব্যাপারঃ করোত্যর্থঃ। ন হি বয়ং পরিস্পন্দাত্মকং পরিদৃশ্য- 
মানং ব্যাপারমপহৃ,মছে, প্রতিকারকং বিচিত্রহ্ত জ্বলনাদেব্যাপারম্ 
প্রত্যক্ষমুপলস্তাৎ। অতীন্দ্রিয়স্ত ব্যাপারে নাস্তীতি ব্রমহে। ননু পাকে 

নাম ধাত্বর্থঃ পরিদৃশ্যমান-জবলনাদি-ব্যাপারব্যতিরিক্ত এধিতব্য এব, 
তমন্তরেণ ফলনিষ্পত্তেরভাবা। অস্তি চ তশ্মিন্ কিমধিকৃত্য কারকাণি 
সংস্জ্যেরন্ ইত্যুক্তম, তদযুক্তমূ। যং তমেকং ধাত্বর্থং সাধ্যং বুধ্যসে, 

স কিং সমুদিত-সকল-কারক্সম্পাগ্ভ একৈক-কারক-নিরবর্ত্যো বা । 

* ক্রিয়া হি ছ্বিবিধা, সর্ব্বো ধাত্বর্ট করোত্যর্ঘশ্চ তত্ৈকঃ পরিষ্পদানসাধ্ো গমনা্দিঃ, 

অন্ঠোৎপরিম্পনদন-দাধ্যোইবস্থানাদিঃ ইতি বৈয়াকরণ-ধিকুমিশ্র-রচিতঃ সুপক্গ-মকরদ্দঃ। 
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অন্নুবাদ ৃ 

কিচ্ছু করোত্যর্থ প্রত্যাখ্যানযোগ্য নহে এই কথা যে বলিয়াছ, 

তণ্ুপক্ষে বলিতেছি। [ পরিস্পন্দভিন্ন অবস্থানাদিরপ করোত্যর্থ 

ক্রিয়া সর্বত্র থাকে । ' সুতরাং এই মতে জ্ঞানাশ্রয়েও ক্রিয়া আছে। 

জ্কানাশ্রয়ে অন্য কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না। স্থতরাং জ্ঞানই 

করোত্যর্থ-ক্রিয়। । ইহাই তাহাদের অভিপ্রায় । এই মতে পরিস্পন্দ- 

ভিন্ন ক্রিয়াসামান্য এবং পরিস্পন্দ এই দ্বিবিধ করোত্যর্থ। ] পরিস্পন্দই 

ভূতপদার্থগত ব্যাপার তাহাই করোত্যর্থ। [ অর্থাৎ তথাকথিত দ্বিবিধ 

করোত্যর্থ নহে, একমাত্র পরিস্পন্দই করোত্যর্থ। আত্মায় তাদৃুশ করোত্যর্থ 
বাধিত, স্থতরাং আত্মা নিক্্ি় ইহাই যুক্তিযুক্ত । ] যেহেতু পরিস্পন্দ- 

নামধেয় ক্রিয়। পরিদৃশ্মমান; সেহেতু তাহার অস্বীকার করিতে পারি না। 

তবে এ পরিস্পন্দ এক প্রকার নহে। কারণ - বহ্িপ্রভৃতিকারকভেদে 

এ পরিস্পন্দরূপ ক্রিয়াটার বিভিন্নরূপ দেখ। যায়। বহ্িগত জ্লনাদি 
এ ক্রিয়ার অন্যতম ৷ কিন্তু আত্মীয় কোন অতীন্দ্রিয় ক্রিয়া নাই, ইহ! 

বলিতেছি। এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, (কেবলমাত্র পরিস্পন্দকে 

ক্রিয়া বলা চলিবে না। কারণ-_-) ধাত্ব্থীভৃতপাঁকনামক ক্রিয়! 
পরিদৃশ্যমানজবলনাদিক্রিয়া হইতে অতিরিক্ত, ইহা। অবশ্ স্বীকার করিতেই 
হইবে। কারণ পাকক্রিয়াব্যতীত তগ্ুলাঁদির বির্রিত্তিরপফল সম্পন্ন 

হইতে পারে না। এবং পাকক্রিয়াস্বীকার না করিলে স্থালীতগুল- 

প্রভৃতি কারকগুলি কোন্ উদ্দেশ্যে একত্র মিলিত "হইবে? এই কথ! 
বলিয়াছি। এইরূপ আশঙ্কা সক্গত নহে। যে এক পাকক্রিয়াকে 

(কারকের ) কাঁধ্য বুঝিতেছ, সেই ক্রিয়। কি মিলিত সকল কারকের 

কাধ্য 1 ন। একৈক কারকের কার্য ? 

তত্রান্ভপক্ষ একৈকং ভবেৎ কারকমক্রিয়ম্। 

একৈকনিঙ্ক্িয়ত্বে চ সাকল্যেহপি কুতঃ ক্রিয়া ॥ 
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উত্তরস্রিন্ পক্ষে প্রত্যেকমপি পাকক্রিয়াযোগাৎ কারকান্তর-নিরপেক্ষা- 

দেকন্মাৎ কারকাণ্ ফলনিষ্পত্তি প্রসঙ্গঃ । 'ন চ তথাবিধ-ধাত্বর্থপুরঃ- 
সরঃং কারকাণাং সংসর্গঃ | 

তন্নুলাঁদ 

যদ্দি সম্মিলিত সকল কাঁরকের কার্ধ্য বল, তাহা হইলে ব্যক্তিগতভাবে 

প্রত্যেক কারক উক্ত পাকক্রিয়ার সম্পাদক নহে, এই কথা বলিতে 
হয়। যদি ইহাই স্বীকার কর, তবে ব্যক্তিগতভাবে £ত্যেকটার পাক- 
ক্রিয়া সম্পাদন করিবার শক্তি না থাকিলে সম্মিলিত অবস্থায় পাকরিয়া 

সম্পাদন করিবে কি প্রকারে? 

উত্তর পক্ষে [ অর্থাৎ একৈক কারকের কাধ্য বলিলে] প্রত্যেকের 

পাকক্জিয়াসম্পাদন করিবার শক্তি থাকায় কারকান্থর-নিরপেক্ষ একটা 
কারক হইতেই পাকক্রিয়। সম্পন্ন হউক। [অর্থাৎ সমুদয়কে অপেক্ষ। 

না করিয়া একটামীত্র কারক পীকক্রিয়। সম্পন্ন করুক) এবং 
কারকগুলির সম্মেলন পীকক্রিয়াপুর্ববক নহে। 

ক্লরিয়ানিমিত্ত-সংসর্গণাঁদিনো হি ঘ্বয়ী গতিঃ। 

সত্যাং ক্রিয়ায়াং সম্বন্ধ: সম্বন্ধে সতি ব৷ ক্রিয়] ॥ 

% মীলনাৎ পুর্ববসিদ্ধীয়াং ক্রিয়ায়াং মীলনেন কিম্? 

তথাঁচ জন্যেত ফলং বিভক্তৈরপি কারকৈঃ ॥ 
মীলনান্ত ক্রিয়াসিদ্ধৌ পুনরেকৈকমঞ্য়ম্। 
তথা সতি ন কাষ্ঠানি জবলেঘুঃ পিঠরাদ্ বিনা ॥ 

অন্যুাদ 

কারণ _ক্রিয়ানিমিত্ত-সংসর্গবাদীর ব্যবস্থা দ্বিবিধ। [অর্থাত “ক্রিয়া 

নিমিত্তং যম" এইরূপ বনুত্রীহিসাস করিলে একরপ অর্থ হয়, 

* মিলনাদিতি যুক্তঃ পাঠ:। এবমগ্রেইপি। 
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ক্রিয়ায়া নিমিত্বমণ এইরূপ ষষ্তী-তগুপুরুষদমাস করিলে অন্যরূপ অর্থ 
হয়। ] (উক্ত দ্বিবিধ অর্থের আলোচনা মগ্তরীকার করিতেছেন ।) 

( ১ম পক্ষে ) ক্রিয়া হইবার পর কাঁরকগুলির সম্বন্ধ (অর্থাৎ সম্মেলন) 

হয়, ( ২য় পক্ষে ) কিংব। কারকগুলির সম্বন্ধ হইলে পাকাদিক্রিয়। হয়। 
( উক্ত দ্বিবিধ ব্যবস্থাই উপপন্ন নহে। কারণ ) প্রথম ব্যবস্থাটা যদি 

স্বীকার কর, তবে কাঁরকগুলি মিলিত হইবার পূর্ব্বেই পাকাদিক্রিয়া 
সিদ্ধ হইয়া গেল। স্ত্তরাং আর কারকগুলির সম্মেলনের প্রয়োজন কি? 
(নিক্ষল সম্মেলনের কোনই প্রয়োজন নাই।) তাহাই যদি স্বীকার 

ক্র, তবে কাঁরকগুলি অসম্মিলিত হইলেও তাহাদের দ্বারা ফল সিদ্ধ হউক । 

কিন্তু কারকগুলির সম্মেলনঘ্বার পাঁকাদিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এই কথা 

যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে কারকগুলির মধ্যে প্রতিব্যক্তি নিক্ষ্িয় 
[ অর্থাৎ পাকাদিক্রিয়াসম্পীদনকাধ্যে অক্ষম এই কথা বলিতে হইবে ]। 

তাহাই যদ্দি স্বীকার কর, তাহা হইলে স্থালীর সহিত কান্ঠ মিলিত 
ন| হইলে জবলনক্রিয়ায় অক্ষম হয় ইহ! বল! উচিত হয়। 

কাষ্ঠানি জল্তি ন তু পচন্তি। মৈবম্। সত্যপি পিঠরে জ্লস্ত্যেব 
কা্ঠানি নান্যৎ কুর্ববস্তি দৃশ্যান্তে, তস্মাৎ ক্রিয়াস্তরাভাবাৎ ফলমেবোররী- 
কৃত্য কারকাণি সংস্জ্যন্তে। ননু ফলমপি সিদ্ধং চে কঃ সর্ব্বেষাং 

সিদ্ধস্বভাবানাং জন্বন্ধঃ? ফলং সিদ্ধং কারকাঁণি চ সিদ্ধানীতি সম্বন্ধাভাবঃ, 

সাধ্যং চে ফলং সৈব ক্রিয়া পরিস্পন্দব্যতিরিক্তেতি। মৈবং বোচঃ, 

ফলন্য ক্রিয়াত্বানুপপত্তেঃ। ওদনং হি ফলং ন ক্রিয়া, ক্রিয়ানান্গি তু 

ক্রিয্মাণে ন বিবদামহে। শন পাঁক ইদানীং কঃ? ন চ পচের্বাচ্য- 

শৃহ্যতৈব যুক্ত । 

অন্নুলাদ 

কাষ্ঠগুলি ( অন্যান্য কারকের সহিত মিলিত না হইলেও ) জ্লনব্রিয়। 
সম্পন্ন করিতে পারে, পাঁকক্রিয়৷ সম্পন্ন করিতে পারে না। [ অর্থাৎ 

সশ্মেলনের কার্য পাকক্রিয়া, ভবলনক্রিয়া নহে। অতএব পরিস্পন্দই একমাত্র 
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ক্রিয়া, তাহ। নহে, তদতিরিক্ত পাকক্রিয়াও আছে, যাহা সম্মেলনের কা্য |] 

এই কথা বলিতে পার না। কারণ-__কাষ্ঠগুলি স্থালীর সহিত 
মিলিত হোক, আর নাই হোঁক, কান্টগুলির জ্লনক্রিয়ার কোন 
ব্যাঘাত দেখা যায় না। জ্বলনক্রিয়াভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়াও 

দেখা যায় না। স্থতরাং উপসংহারে বক্তব্য এই. যে, (কারকসমষ্টির 
অন্যতমের নিজন্ব ক্রিয়া থাকিলেও ) সমুদদিত কারকের স্বতন্ত্র কোন 

ক্রিয়া নাই, অতএব কারকসমুদয় সম্মেলনসম্পান্ কোন ক্রিয়া না 
করিয়। সাক্ষাংভাবেই ওদনাদিরূপফল-সম্পাদনের ব্যপদেশে মিলিত 
হয়। আচ্ছ। ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্য এই যে, এ ফলও যদি 
সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রকার সিদ্ধবস্তুর সম্বন্ধ কিরূপ? ফলও 
সিদ্ধ এবং কারকগুলিও সিদ্ধ অতএব সম্বন্ধ হইতে পারে না। [ অর্থাৎ 

ফলও সিদ্ধ এবং কারকগুলিও সিদ্ধ, স্থতরাং ফলসাধনের উদ্দেশ্যে 

তাহাদের সম্মেলন অসম্তব। ] আর যদি ফলকে সাধ্য বল, তাহা হইলে 
তুমি যাহাকে ফল বলিতেছ, আমি তাহাকে ক্রিয়া বলিব, এবং সেই 
ক্রিয়াই পাকাদ্িনামে অভিধেয়, এবং পরিস্পন্দ হইতে অতিরিক্ত ।-_- 
এই কথ! বলিতে পার না। ফল কখনও ক্রিয়া হইতে পারে না। কারণ 
ফল বলিতে ( পাঁকস্থলে ) ওদনকে বুঝিতে হুইবে। ওদন কখনও ক্রিয়া 

হইতে পারে না। কিন্ত যদি ক্রিয়াকে ওদনের নামান্তর বল। . তাহা 
হইলে আমরা বিবাদ করিব না । আচ্ছা ভাল কথা, এখন জ্িত্ান্য 

হইতেছে এই যে, (যদি কারকগুলি এবং ফল এই মাত্র স্বীকার কর, 
ফলোশুপত্তির পূর্বেব যদি কোন ক্রিয়া স্বীকার না৷ কর, তাহা হইলে ) 
কাহার নাম পাক ইহার উত্তর কি দিবে ?, এবং পচ্-ধাতুর কোন বাচ্যার্থ 
নাই ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। [ অর্থাৎ পচ্-ধাতুর অর্থ স্বীকার করিলে. 
তাহাকে ক্রিয়া বলিতে হুইবে। ] | 

উচ্যতে ৷ . সমুদিত-দেবদত্তাদি-সকলকারকনিকরপরিস্পন্দ এব বিশিষ- 
ফলাবচ্ছি্নঃ পাঁক ইত্যুচ্যতে। স এব হি পছ্েরর্থ:, তা এব কাষন্ঠ- 
পিঠরাদিক্রিয়া হুলন-ভরণাদিম্বভারাঃ পু্থক্তয়া ব্যবস্থিতাঃ .তথাত্বে- 

হু, 
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নৈবাৰভাসম্তে, লমুদিতাস্য ভ্ত্যঃ ফলাস্তরারচ্ছেদাদ্ রূপান্তরেগ পাকাদিন! 
পরিদ্ধুয়ন্তি হযপদিশ্ন্তে চ। তথ| চ দেবদত্বঃ পচতীতিবৎ ক্কাষ্ঠানি পচন্তি 
স্থানী পচতীতি র্যপদেশে। দৃশ্ঠতে। দেবদত্তহ্যাপি দবরবারিঘনাদিরের 
পরিদৃশ্ঠমানন্তত্র ব্যাপার আত্মব্যাপারপূর্ববকে। ভবিতুমর্থতি। নৈতদেবম্, 
নহ্থাত্সনো র্যাপারং কচ্গিদত্তি, ইচ্ছাদ্বেব-পূর্ববক-প্রবত্বরশাদেব স ভৌতিক- 
ব্ধপারকরণতাং &% প্রতিপদ্ভতে | 

অনুবাদ 

আমাদের সমাপান শুন, বলিতেছি। ওদনাদিরপফলবিশেষসম্থদ্ধ- 

('পাচক ) দ্বেরদ্ন্তপ্রভৃতি জমগ্রকারকের ওদনাদিরপফলবিশেষসম্থদ্ধ 
পন্মিল্পন্দনকেই পাক বলা হুয়। [ অর্থাৎ দেবদত্তপ্রভৃতি সমগ্রকারকের 

স্বতন্র কোন ক্রিয়া নাই। তবে এ সমগ্টির অন্তর্গত ব্যক্তিগ্রণের পৃথক্ 
পৃথক নিজন্ব ক্রিয়া আছে। তাহ পরিস্পন্দনভিন্ন অন্য কিছু নছে। 
পাক্ষস্থলে যখন এ নিজস্ব ক্রিয়াগুলি ওদনাদিরূপবিশিষ্ফল উৎপন্ন 
করিবে, সেই সময়ে এ ক্রিয়াগুলিকে পাক বল। হয়। ] 

প্রচ-ধাতুর তাকাই 'অর্থ। কাঠ্টস্থালীগ্রভৃতির নিজ নিজ ক্রিয়াগুলি 
ব্যক্িগতভারে পৃথক্, এবং তাহাদের স্বভাবও ভিন্ন । কেহ জ্বলনস্বভাব, 
কেহ বা ভরণস্বভাব, কেহ বা অন্যস্বভাব। সেই ভাবেই তাহারা 

প্রতীতির বিয়য় হয়। কিন্তু তাহারাই আবার সমগ্রিূপে ফলবিশেষের 
সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় নিক্মনিজন্বরূপভিন্ন পাকাদিরপে প্রকাশ পায় 
এং পাকাদি নামে কথিত হয়। মেই জন্যই যেরূপ দেরদত্ত পাক 

করিতেছে এইরূপ ব্যবহার হয়, সেরূপ কাঞ্ঠগুলি পাক করিতেছে, 
স্থালী পাক করিতেছে এইরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে । [অর্থাৎ পাক 

যদি উচ্ক ক্রিয়াসমন্তি হইতে বিভিন্ন হইড়, ভাহা হুৰলে দেবদততগ্রন্ভৃতি 

* ক্কারগতামিত্যেব লাধুঃ পাঠ । 
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জীবেরই সহিভ পাকক্রিয়ার ধ্যবহার হইত; কাঠ্ঠসথালীপ্রত্তি অচেতন 
সক কাঁরকের সহিত পাকক্রিয়ার ব্যবহীর হইত না। ] 

যদি বল যে, যদি এরূপ পৃথক্ পৃথক্ ক্রিগ়াই সমষ্টিরূপে পাকের 
অভিধেয় হয়, তাহ! হইলে “আত্মা পচত্ি' এইরঁপ ব্যবহারও হোক। 
কারণ__ পাককার্য্যে দেবদত্তেরও হাতার গ্ৰারা গগুলাদির বিট্নাদিই 
একমাত্র ব্যাপার দেখা বায়, শ্রী ব্যাপার আবার আত্মার ব্যাপারব্যর্ীত 
হইতে পারে না। ০০০০০ 
ব্যবহৃত হইতে পারে। 

এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ- আত্মার কোন ব্টীপার 

নাই। [অর্থাৎ আত্মা বিভু পদার্থ, তাহার কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। 
রাগঘেষমুলক প্রযত্ববশতঃই সেই আত্ম! কান্ঠার্দিভূতপদীর্থগত-ঈর্বববিধ- 
ক্রিয়ার কারণ হয়। [অর্থাৎ রাগঘেষমূলক প্রযত্বই সর্বববিধ ব্যাপারের 
মূল কারণ, এ প্রযত্র আত্মার ধন্ম। স্ৃতরাং আত্ম! প্রযস্বঘারা কা্ঠাদি- 
ভূতপদার্থগত তথাকিত সকল ক্রিয়ার কারণ হয়। ] 

তন্মাৎ কারকচক্রেণ চলতা৷ জন্যতে ফলম্। 
ন পুনশ্চলনাদন্যো ব্যাপার উপলভ্যতে ॥ 

চলপ্কে। দেবদত্তাগ্ঠাস্তদনস্তরমোদনঃ। 

এতাবদ্ দৃশ্যতে ত্বত্র ন ত্বন্যা কাচন ক্রিয়া ॥ 

অন্নুাে 

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, স্থালীপ্রভৃতি কারকসমুদয় 
পরিস্পন্মযোগে ফলের উৎপাদন করে। পরিস্পন্দভিন্ন অন্য কোন 

ক্রিয়া দেখিতে পীওয়৷ যায় না। দেবদত্তাদিরও ক্রিয়! এ পরিস্পন্দ। 
তাহার পর ওদনরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত পাকস্থলে শ্রই 
পধ্যস্তই দেখিতে পাওয়।৷ যায়, এতদতিরিক্ত অন কোন ক্রিয়া দেখ! 

যায় না। এ 
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. এ্রতেন ভাবনাখ্যঃ£ ক্রোত্যর্থ; পুরুষব্যাপারো %* বাক্যার্থ ইতি 
যোহভ্যুপগতঃ, সোহপি প্রত্যুক্তো বেদিতব্যঃ। ন হি পুরুষব্যাপারঃ 

কশ্চিছুপলভ্যতে, বিশিষ্টগুণসমবায় এবাম্য কর্তৃত্ব ন চ জ্ঞানাদয়ো। গুণ 
এব ব্যাপারসংজ্ঞ। বাচ্যাঃ সিদ্ধস্বভাবত্বাৎ। ননু ক্রিয়াবচনো ধাতুরিতি 
জানাতেরপি ক্রিয়ৈব বাচ়্যা হয, সা চ ক্রিয়। জ্ঞানাত্মা পুরুষব্যাপারঃ। 
নায়ং নিয়মঃ ক্রিয়াবচনো ধাতুরিতি, গড়িবর্দনৈকদেশে ইত্যপি দর্শনা । 
অপি চ ঘটমহং জানামীত্যত্র ভবতঃ কিং প্রত্যবভাসতে ঘটমিতি তাবদ্বিষয়ঃ, 
অহমিত্যাত্মা, জানামীতি তু চিন্ত্যং কিমত্র প্রকাশত ইতি। ন ব্যাপারঃ 
পরোক্ষত্বাৎ। ফলম্ত যদ্ভত্র প্রকাশতে, তদেব তহি ধাতুবাচ্যমভ্যুপগতং 
ভবতি, তন্সান্ন ক্রিয়াত্বকং জ্ঞানম্। যদি চ ক্রিয়াতবকং জ্ঞানমভবিষ্বন্ন 

ভাস্মকারঃ * ক্রিয়াতঃ পৃথগেনং নিরদেক্ষ্যু | 

নিদিশতি চ বুদ্ধিকর্ণী অপি হি প্রত্যভিজ্ঞায়েতে, তে অপি নিত্যে 
প্রাপ্ধত ইতি। | 

অন্যুবাদ 

( পূর্ববকথিত পরিস্পন্দ করোত্যর্থ নহে, কিন্তু) ভাবনানামক পুরুষ- 

ব্যাপার করোত্যর্থঃ এবং তাহা 'পচতি, গচ্ছতি' ইত্যাদি বাক্যের ছারা 
প্রতিপাদিত হুইয়। থাকে-িনি এই কথা বলিয়াছেন, বক্ষ্যমাণযুক্তি- 
প্রদর্শনঘারা তাঁহার এই মতটা প্রতিষিদ্ধ হইল, জানিবে। কারণ__ 
কোন পুরুষব্যাপার (ক্রিয়া) প্রত্যক্ষের গোচর হয় না। পুরুষের 

্ ব্যাপারো ভাবন! সৈবোৎপাদন! সৈব চ ক্রিয়া! । 

কৃঞ্কোকর্মনকতাপত্তের্নহি যত্বোহর্থ ইন্ততে ॥ ৫ কারিকা। 
পচতি পাকমুৎপাদয়তি পাকানুকুলা-ভাবনেত্যাদি-ভাঁবনাবাচকপদৈবিবরপাৎ সা! বাচ্যৈব 

ইতি ভাবঃ। ব্যাপারপদং ফুৎকারাদীনামযত্বানামপি বাচ্যতাং বৌধগ্লিতুম। ইতি বৈয়াকরণ-ভুষ « 

ধাত্বনিপরিঃ। 
1. শাবরন্ভান্তকারঃ। ৪ 

] মীমাংলাদর্শনে ১ আঃ, ১ পাচ, ২* নু, ৩৪ পৃঃ 
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কর্তৃত্ব ক্রিয়াবত্ব নহে, কিন্তু গুণবিশেষের [ অর্থাৎ কৃতিনামধেয় গুণের - 

সমবায়ই পুরুষের কর্তৃত্ব। এবং জ্ঞানাদি . গুণমাত্রই পুরুষগত ব্যাপার- 

শব্দের অর্থ হইতে পারে না। কাঁরণ__তাহার। সিদ্ধম্বভাব। [ অর্থাৎ 

তাহাদের সম্পাদন ও অসম্পাদন স্বেচ্ছাধীন নহে । অতএব তাহার৷ 

সিদ্ধস্বভাব। কিন্তু যাহাদের সম্পাদন ও অসম্পাদন স্বেচ্ছাধীন, তাহার! 

সাধ্যম্বভাব। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাহ। অনুষ্টেয় নহে 

তাহ! সিদ্বস্বভাব, যাঁহা অনুষ্ঠেয় তাহা সাধ্যস্বভাব। ] 

যদি বল যে ধাতুমাত্রই ক্রিয়াবাচক, স্থুতরাং জ্ঞা-ধাতুরও বাচার্থ 

ক্রিয়া। জ্ঞা-ধাতুর পক্ষে জ্ঞানই সেই ক্রিয়া। ধাঁতুমাত্রই ক্রিয়াবাচক 

এইরূপ কোন নিয়ম নাই, কারণ__গড়ি-ধাতুর অর্থ বদনৈকদেশ 
ইহাঁও দেখা যাঁয়। [ অর্থাৎ গড়ি-ধাতুর অর্থ বদনৈকদেশ। এ বদনৈক- 

দেশ তো ক্রিয়। নহে। ধাতুবিশেষের যখন এইরূপ অর্থও দেখা যাঁয়, 

তখন ধাতুমাত্রই যে ক্রিয়াবাচক হইবে, ইহা বল কোন যুক্তিতে ? ] 

আরও এক কথা, আমি ঘট জানিতেছি এইরূপ প্রয়োগস্থলে তোমার 

মতে কি প্রত্যক্ষগোচর হুইয়৷ থাকে? [অর্থাৎ কি কি প্রত্যক্ষগোচর 

হয়, এবং তাহাদের মধ্যে তোমার মতে কোন্টা ক্রিয়া? কোনটা 

ক্রিয়া! নহে । | 
স্ঘট” এই অংশটী বিষয়। “অহং' এই অংশটা জ্ঞানাশ্রয়। '“জানামি' 

এই অংশে বিপ্রতিপত্তি আছে । অতএব এই স্থলে ক্রিয়া (ব্যাপার ) 

বলিয়া কাহাকে বুঝা যাইতেছে? এই পধ্যন্ত আমাদের বক্তব্য । 

[ অর্থাৎ “্ঘটমহং জানামি” এইরূপ প্রয়োগস্থলে যাহা যাহা প্রতীতি- 

গৌঁচর হইতেছে," তাহাদের মধ্যে কোনটাই ক্রিয়া নহে, কারণ-_ 

তথাকধিতপ্রতীতির বিষয়ীভূত পদার্থগুলির মধ্যে অন্যতম ঘট ক্রিয়া নহে, 

অহংপদ-প্রতিপান্ত আত্ম ক্রিয়া নহে, এবং জ্ঞানকেও ক্রিয়া! বলিয়া ঘোষণ! 

করিতে পার না। কারণ_ জ্ঞানের ক্রিয়াত্ব সর্বববাদিসংমত নহে, উহার 

ক্রিয়াত্ব বিবাদগোচর ৷ স্তরাং এই স্থলে তদতিরিক্ত আর কি প্রতীতি- 

গোচর আছে, যাহা ক্রিয়। হইবে । ] যদি বল্জ্ঞাননামক পুরুষ-ব্যাপার 

এ স্থলে ক্রিয়! হইবে, তাহাঁও বলিতে পার না। কারণ-_তাদৃশ ব্যাপার 
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প্রত্যক্ষ গো্টর নহে । (তোমাদের মতে ক্রিয়ামীত্রই অতীম্মিয়। ) 
[ অর্থাৎ “ঘটমহং জানামি এই স্থলে ঘট আত্মা এবং জ্ঞান এই শুট 

বিষয় লইয়। এ প্রকার বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ প্রদশিত হইয়াছে । তদতিরিত্ত 

কৌন অতীন্দ্রিয়ের সমাবেশ এ স্থলে নাই। অতীন্দ্রিয়ের সমাবেশ যদি 
থাকিত তাহা হইলে এ জ্ঞানটার বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষই হইত না। ইত্টরিয়- 

গ্রীহা পদার্থ খাদি বিশেষ্য হয়, এবং অতীন্দ্রিয় পদার্থ ষদি বিশেষণ হয়; 

তাহা হইলে তছুভয়যৌগে যে বিশিষটজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার কখনই 
প্রতাক্ষ হইতে পারে না। ] 

যদি বল যে, উক্ত ব্যাপারের যাহা ফল, তাহাই এঁ স্থলে বৌধিত 

ইয়, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, সেই ফলীভূত জ্ঞানই জ্ঞা-ধাতুর 
বাঁচ্যার্থ ইহাই স্বীকায় করিতেছ । যখন জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিয়াছ, 
তখন জ্ঞানটা ক্রিয়াস্বভীব নহে। 

জ্ঞান যদি ক্রিয়া হইত, তাহা হইলে ভাষ্যকার জ্ঞানকে ক্রিয়া হইতে 

পৃথক্ভাবে নির্দিষ্ট করিতেন না। যেহেতু বুদ্ধি এবং ক্রিয়াণড প্রত্যাভিজ্ঞার 
বিষয় ইইতেছে, সেহেতু তাহারাণড নিত্য হোক্ এই প্রকার ভাষ্যকার 
নির্দেশ করিয়াছেন। [ অর্থাত প্রত্যভিজ্ঞ। যদ্দি প্রত্যভিজ্ঞেয় বিষয়ের 
নিত্যত্বসাধক হয়, তাহ! হইলে এই সেই বুদ্ধি, এই সেই ক্রিয়া এইরূপ 
প্রত্যভিজ্ঞ। ও অনিত্যবুদ্ধি এবং অনিত্যক্রিয়ার পক্ষেও হইয়া থাকে 
বলিয়া ধু্ধি এবং ক্রিয়া ছুইটাই নিত্য হোক, এইরূপ নির্দেশ করিয়ীছেন। 
বুদ্ধি গ্রবং ক্রিয়া ২টা পরস্পর ভিন্ন না হইলে মিলি এইরূপ 

খিধচম-নির্দেশ অসঙগগত হুইত | ] 

তশ্মাদন্জ্ভ্ঞীনমন্া ট ক্রিয়েতি ঈ ক্রিয়াশ্বভাবতানিত্যপরৌোক্ষিং জ্রীনমি। 
ধ্দি ৮ নিত্যপরোক্ষো। জ্ঞীনব্যাপারঃ, স তহি প্রতিবন্ধাপ্রুইণাদমুমীতুমপি 
ন শক্যঃ, ক্রিয়ীবিশিষটবাহাকারকদৃষ্টীস্তম্ত নিরম্তত্বাৎ। আত্মাগুমানে 
কা বার্ডেতি চেন্ন। তত্র সাখীন্যতো ব্যান্তিগ্রহণন্য সম্তভবাঁদিতি বক্ষ্যামঃ। 
ইই ডু বাহাকারকেখপি ন তহ্পূর্ববকং ফলং দৃষ্টমিত্যুক্তমূ। ন চার্থাপত্থি- 
রপি আতৃধ্াপারকল্লনায়ৈধ শ্রীভবতি, ইঞ্জয়ার্থ-সন্ধিকর্ধবশাদৈবীর্থ- 
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দৃউতায়৷ ঘটমানত্বাৎ। কা! চেয়মর্থদৃষ্ঠত! নাম, কিং দর্শনক্মতা, কিংবা 
প্রকাশস্বভাবতেতি 1? তত্র দর্শনহ্যা পরোক্ষত্বাৎ কথং তৎকম্্মতাহন্য 
দৃষটকাদ্ গৃহেত? বিশেষণীগ্রহণে বিশিষটপ্রতীতেরনুত্পাঁদাৎ। অর্থ- 
প্রকাশতায়াস্ত সর্ববান্ প্রত্যবিশেষাৎ সর্বের সর্ববজ্ঞাঃ স্থ্যঃ | ন স্থ্যঃ, সন্বন্ধি- 
তয়োৎপাদাঁদিতি চে, অকারণমেত। অর্থ স্যৈব হি প্রকাশত্বমতিশয়ো 
দীপাদেরিব ন পুরুষনিয়মেন ব্যবতিষ্ঠতে। 

অন্যুশাদ 

সেই জন্ জ্ঞান ও ক্রিয়া ২টা সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব জ্ঞান ক্রিয়া- 

স্বরূপ বলিয়া নিত্য পরোক্ষ এই মতটা সঙ্গত নহে। এবং যদি জ্ঞানকে 
ক্রিয়া বল, তবে জ্ঞানকে নিয়তই পরোক্ষ ( অতীন্দ্রিয়) বলিতে হয়। 

তাহাই যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহার অনুমানও দুঃসাধ্য হুইবে, 

কারণ-_ব্যাপ্ডিজ্ঞান হইতে পারিবে না। ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইবার কারণ 
ক্রিয়াবিশিষ্টবাহাকারকরূপদৃষ্টীন্তের অভাব, তাহ! দেখাইয়াছি। [অর্থাৎ 
অতীন্দ্রিয়বস্তকে জানিতে হইলে অনুমানের আশ্রয় লইতে হুয়। কিন্তু 
সেই আশ্রয় পাঁওয়। স্থুকঠিন । কারণ-_-এঁ আশ্রয় লইতে হইলে ব্মাপ্রি- 
জ্ঞানকে দ্বার করিতে হয়। কিন্তু সর্ববদাপরোক্ষ জ্ঞান অনুমেয় হইলে 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের সহায়তা পাওয়া কঠিন। কারণ-__যাহার দৃষ্টান্ত আছে, 
তাহারই ব্যাপ্ডিজ্ঞান হয়। কিন্তু পরোক্ষ-জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার পক্ষে কে 

দৃষ্টান্ত % হইবে ? ক্রিয়াযুক্ত কোন বাহাকারক দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। 
কারণ _তাদৃশ বাস্বকারক প্রত্যক্ষ-বিষয় হয় না। প্রত্যক্ষ-বিষয় ন্] 

হইলে তাহা! দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে' না।] যদি বল যে, আত্মাদির 
অনুমান-সম্বন্ধীয় বৃত্বীস্তটী কি? তাহাও বলিতে পার না। [ অর্থাৎ, 
কধিতস্থলে যদি প্রত্যক্ষগম্য বিশেষদৃষ্টীন্তের অভাবে ব্যাপ্ডিগ্রহণ 

অনুপপন্ন হওয়ায় অনুমান না হয়, তবে আত্মাদির অনুমানে বিশেষ 

* এই স্থঙগগে অবশী মৃষ্টাত্বের কখ! ঘল! হইড়েছে। ট্যতিরেকী দৃষ্টান্ত হবীমাংদকগ্রভূতির 

অননুমোদিত । 
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দৃষ্টান্ত স্থলভ হয় কিরূপে ? এই কথাও বলিতে পার না। ] কারণ__ 
সেই স্মলে সামান্যভাবে ব্যাপ্তিগ্রহণ সম্ভবপর হয়। [ অর্থাৎ সামান্যমুখী 
ব্যাপ্তির গ্রহণস্থলে প্রত্যক্ষগম্য বিশেষদৃষ্টীন্তের আবশ্যকতা থাকে ন!। 
সামান্যমুখীব্যাপ্ডতিস্থলে প্রকৃত হেতু-সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হইলেও 
সামাম্যভাবে গৃহীত উদাহরণ-রাঁক্য হইতে হেতুসজাতীয়সামান্যের উপর 
সাধ্যসজাতীয় সামান্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হয়। এ ব্যাপ্তির নাম সামান্যমুখী 
ব্যাপ্তি। তাহার পর উপনয়-বাক্য হইতে প্রকৃত হেতুতে পক্ষে সত 

গৃহীত হয়। তাহার পর প্রকৃত সাধ্যের অনুমান হয়।*% এ উপায়ে 
আত্মারও অনুমান হয়।] এই কথা পরে বলিব। কিন্তু এই শ্থলে 

(জ্ঞানরূপ ক্রিয়াস্থলে ) বাহ কারকগুলির (বাহ পদার্থগুলির ) উপরও 
জ্ঞানক্রিয়া-জন্ অর্থদৃষ্টতারপ ফল দেখা যায় নাই এই কথা বলিয়াছি। 
[ অর্থাৎ অর্থবৃষ্টতা বা জ্ঞাততারূপ ফল দৃষ্ট হইলে পুর্ববকথিত সামান্মুখী 
ব্যাপ্তির গ্রহণপ্রভাবে তাহার দ্বার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানক্রিয়ার অনুমান 

করিতে পারিতে। কিন্তু এ জ্ঞাততারূপ ফল কেহই দেখিতে পায় না। 
অতএব কেমন করিয়া তাহার দ্বার! জ্ঞানিক্রিয়ার অনুমান সম্ভবপর হয় ? ] 

অর্থাপত্তিও জ্ঞানক্রিয়ার কল্পনাকাধ্যে সমর্থ নহে । [অর্থাৎ ণ" অর্থাপত্তি- 

রূপ প্রমাণের দ্বারাও জভ্ঞানক্রিয়ার কল্পনা করিতে পার না। কারণ__ 

তাহা অর্থাপত্তি-প্রমাণগম্য নহে।] কারণ__বিষয়ের সহিত ইন্জ্রিয়ের 
সন্নিকর্ষ হইলেই বিষয় দৃষ্ট হয়। [অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণগম্যতাই 
অর্থৃষ্টতা । তদতিরিক্ত নহে।] এবং তোমার মতে এই অর্থদৃষ্টত! 

কাহাকে বলে? এ অর্থদৃষ্টতা কি দর্শনক্রিয়ার কর্্মত্ব ? অথবা! বিষয়গত 
প্রকাশশীলতা ? এই পর্যন্ত তুমি বলিতে পার। (তদুত্তরে আমাদের 
বক্তব্য ) তন্মধ্যে দর্শনক্রিয়াটা অতীন্দ্িয় বলিয়। অর্থ দৃষ্ট হইলে সেই 
দর্শনক্রিয়ার কর্ধত্ব (দর্শনক্রিয়ার অজ্ঞানে) কেমন করিয়া গৃহীত 
হইতে পারে ? 

.+' এই নিরমটা পিদ্ধান্তলক্ষণেরজাগদীতী বিবৃতির অমুদ্রিত কোন টিগনীগ্রন্থে আছে। 

1 ইহার ঘার! কৃমারিলেয মত খণ্ডন কর! হুইতেছে। 
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1 অর্থাৎ দর্শনক্রিয়াটী অতীক্স্রিয় হইলে ইহা! দর্শনক্রিয়ার কণ্মন এই. 
বলিয়। প্রত্যক্ষ হুইতে পারে না। ] কারণ_-বিশেষণ-জ্ঞান পূর্বেব না 

হইলে বিশিষটভ্তঞান হইতে পারে না। [ অর্থাৎ অর্থদৃষ্টতা-শব্দের অর্থ 
দর্শনকণ্ম্মতা । দর্শন-কর্্মতাঁটা একটা বিশিষ্ট অর্থ, স্থতরাং ত্বিষয়ক 
প্রতীতিও বিশিষ্প্রতীতি; কর্তা বিশেষ্য, দর্শন তাহার 'বিশেষণ। 
এঁ বিশেষণটী জ্ঞান-পদার্থ বলিয়া অতীন্ড্রিয়। সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষ 
অসম্ভব বলিয়৷ দর্শন-কর্ম্মতারূপ অর্থদৃষ্ট তারও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
'ঘটের প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটবদ্ভূতলেরও প্রত্যক্ষ হয় না। সর্বত্র 
বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবস্থলে এই নিয়ম ।] (এই প্রকার অনুপপত্তির 

আশঙ্কায়) অর্থদৃষ্টতার অর্থ যদি প্রকাশশীলতা হয়, তাহা হইলেও 
অর্থপ্রকাশতা সকলের পক্ষে সমান বলিয়া সকলে সর্বজ্ঞ হইতে পারে 

এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। [ অর্থাৎ বিষয়মাত্রই যখন প্রকাশশীল 

(বিষয়মাত্রের যখন প্রকাশানুকূল স্বভাব আছে) তখন সকল ব্যক্তিই 

এ বিষয়গতস্বভাবের গুণেই সর্ববজ্ত্ত হইতে পারে; ব্যক্তিবিশেষ এ 

স্বভাবের আনুকূল্য পাইবে, সকলে পাইবে না, এইরূপ কল্পনা হইতে 
পারেনা ।] যদি বল যে, স্বভাবের গুণে বিষয়মীত্রই নিয়ত আত্মপ্রকাশ 

করিতে থাকে, এইরূপ নহে, কিন্থু এ বিষয়-প্রকাঁশ জ্ভাতীর সম্বন্ধাধীন, এই 

কথাও বলিতে পার না । কারণ-_বিষষের ্রকাশশীলতা। ব্যক্তিবিশেষের 

পক্ষে, সকলের পক্ষে নহে,_এই প্রকীর সিদ্ধীন্তের পক্ষে ইহা অনুকূল 

নহে; কারণ-_দীপের বস্তপ্রকাশ যেরূপ নিজের ব্যাপার, পুরুষ প্রযোজ্য 
নহে, সেইরূপ বিষয়ের প্রকাশও বিষয়ের ব্যাঁপাঁর, জ্ঞাতার সম্বন্ধাধীন 
নহে। [ অর্থাৎ জ্ঞাতাঁর প্রযোজ্য নহে,। যাহার কার্য্য পুরুষাধীন, তাহা 
তাহার স্বাভাবিক হইতে পারে না, অথচ অর্থকে প্রকাশশীল বলিলে 

প্রকাশ অর্থের স্বাভাবিক কাঁধ্য ইহাই বলিতে হয়। ] 

ন চ দ্বিত্বাদিনা সাম্যং তস্মিন্ নিয়মদর্শনাৎ। 

প্রকাশে তু ন দীপাঁদৌ সমন্বন্ধনিয়মঃ কচি ॥ 
যদপেক্ষাধিয়ো জাতং ছিত্বমন্যৈব তদ্গ্রহঃ| 

''সংবেদনমপি প্রজ্ঞেঃ কষ্তাতিশয় উচ্যতে ॥ 

২১ 
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ক্চাতুশ্চেদত্তরান্যেন ব্যাপারেণাশ্ত কো গুণঃ। 

মঙ্গু নৈষ ক্রিয়াশৃন্ং কারকং ফলসিন্ধয়ে ॥ 
উক্তম্্র ক্রিয়। হেষা যথাদর্শনমিষ্যতাম্। 

ভতানং সংবেদনং বেতি বিল্পঃ পর্য্যায়শব্দতাষ্ ॥ 

" অসংবেদনন্থ জ্ঞানম্য ফলত্বেন ন মম্মহে। 

অর্থাতিশরপক্ষে তু সর্ববসর্ববজ্ঞতা পুনঃ ॥ 
ভট্টপক্ষাদ্ বিশেষশ্চ ন কশ্চিৎ কথিতো ভবেৎ। %& 
নোভয়াতিশয়োহপোষ দোষদ্বিতসগুবাৎ ॥ 

সংবেদনঞ্ তৎ কেন গ্রাহাং জ্ঞানানুমাপকম্। 

অনবস্থা! ভবেদন্য জ্ছানে সংবেদনান্তরাৎ ॥ 

স্বসংবেদ্কা চ সংবিত্তিরুপরিষ্টান্লিষেতশ্যতে । 
স্মৃতিপ্রমোষবাদে চ রজতম্মরণাত্িক! ॥ 
কথং তে ফলসংবিত্তিঃ স্বপ্রকীশ। ভবিষ্যাতি । 

নাঁভাতি স্মতিরূপেণ ন চাপ্যনুভবাতন। ॥ 
ন তৃতীয়ঃ প্রকারোহস্তি তৎ কথং স৷ প্রকাশতাম্? 

ন চ রুচিদনাকার! সংবিত্তিরনুভূয়তে ॥ 
ইয়ং সংবিদয়ং চার্থ ইতি নাস্তি হাভেদঘধীঃ | 

অর্থাকারানুরক্ত৷ তু যদি সংবিৎ প্রকাঁশতে ॥ 
বাগ্থার্থনিহ্ৃবস্তহি ত্বয়া সৌগতব কৃতঃ। 
স্বপ্রকাশমতে যুক্তং ন ফলং সংবিদাত্মকম্ ॥ 

তন্মাৎ ফলানুমেয়ন্য ন ব্যাপারহ্ঠ মান্তা। | 

অন্ুয্াদ 

(যেরূপ দ্বিত্বাদি সংখ্য। দ্রব্যগত হইলেও যুগপৎ, সকলের ব্যবহারে 

আসে না, তঙ্রপ বস্তপ্রকাশ বস্তগত্ব ব্যাপার হইলেও সকলের ব্যবহারে 

₹ বিযাপ্রকাশানুপপত্থিতারা জানক্রিয়াকল্পবে উয়োয়েবার্ধাপত্তিপক্ষপাতঃ কা 
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আসে না, এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি বলিতেছেন যে) দিত্বাদি সংখ্যার 
সহিত বিষয়প্রকাশরূপ কার্যের তুলনা হয় না। কারণ-__সেই ত্বিত্বাদি- 
সংখ্যাতে দ্বিত্বাদিজ্ঞাত। পুরুষের সম্বন্ধ দেখা যায়। [ অর্থাৎ ছিত্বাদি সংখ্যা 

অপেক্ষাবুদ্ধির দ্বারা উৎপন্ন হয়, স্ৃতরাং দ্বিত্বাদি সংখ্যা যে পুরুষের 
অপেক্ষাবুদ্ধির অধীন, সেই পুরুষেরই ছ্বিত্বাদি ' সংখ্য;র বিষয়ে ভান হয়, 
সকলের হয় না। অতএব দ্বিত্বাদি সংখ্য। পুরুষতন্ত্র। ] কিন্তু কোন স্থলে 
দীপাদিগতপ্রকাঁশকার্যে পুরুষের নিয়ত সম্বন্ধ নাই। [অর্থাৎ কোনস্থলে 

দীপাদি দ্রষটার নিকট দৃশ্য বস্তর প্রকাশ করিলেও দ্র শূন্ত-স্থলেও বস্ত্র, 
প্রকাশ করিতে পারে, তবে সেই প্রকাশটা জানিবার লোক সেই স্থানে 

নাই এইমাত্র ভেদ । অতএব বস্তুপ্রকাশ পুরুষতন্ত্র নহে। ] 
যাহার অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে দ্বিত্ব উৎপন্ন হয়, তাহারই সেই দ্বিত্বের জ্ঞান 

হয়। অর্থপ্রকাশ সংবেদনস্বরূপ হইলেও এ সংবেদনরূপ ব্যাপারের আশ্রয় 
বুদ্ধিমানের! ( পূর্ববপক্ষীয়গণ ) কাহাঁকে বলিতেছেন? এ সংবেদনটা যদি 
জ্ঞাতার কার্ষ্য হয়, তাহা হইলে অন্যব্যাপার ব্যতীত ইহার কি উপযোগিত। ? 

[ অর্থাৎ উহ্াও যখন জ্ঞান, স্থৃতরাং অতীন্্রিয়। অতএব উহার কোন দৃশ্য 
কাধ্য আবশ্বাক, নচেৎ উহার উপলব্ধি হইতে পারে না। স্থৃতরাং ইহার 
কি উপযোগিত। ?] [ অর্থাৎ উহা! স্বীকার করিলেও উহারও অতীন্দ্রিয়তা- 

বশতঃ উহার দ্বারা পূর্ববর্তী জ্ধানের অনুসন্ধান লইবার সুযোগ না হওয়ায় 
উহু! ব্যর্থ হুইয়। পড়ে । ] 

হে পূর্ববপক্ষীয়গণ | নিক্ক্িয় কাঁরক ফলসাঁধনে সমর্থ নহে। [ অর্থাৎ 
উক্ত সংবেদনের যদি কোন কাঁধ্য স্বীকার না কর, তবে এ সংবেদন-জ্ঞান 
ক্রিয়ার অনুমাপনকাধ্যেও অক্ষম ইহা, বলিতে হয়।] গ্রই বিষয়ে 
( সংবেদন-বিষয়ে) আমার মত .বলিয়াছি। তোমরা তোমাদের 

দর্শনানুসারে সংবেদনকে ক্রিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় বল। (তোমাদের 
ইচ্ছার অনুসরণ করিতে আমরা বাধ্য নহি।) আমর! জ্ঞানকে জ্ঞানও 
বলিতে পারি, কিংব। সংবেদনও বলিতে পারি। আমাদের মতে জ্ঞানশ্ 
ও সংবেদনশব্দ ২টা পর্য্যায়শব ৷ কিন্তু আমরা মংবেদনকে জ্ঞানের ফল 

বলিয়। মনে করি ন|। 
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[ অর্থাৎ তোমাদের মতে জ্ঞান ক্রিয়া, এবং সংবেদন ফল। প্রত্যক্ষী- 

ভূত এই ফলের ছারা জ্ঞানক্রিয়ার অনুমান হয়। সংবেদন এ প্রকার 
অনুমানে সর্ববদ! ব্যাপৃত। কিন্তু এই অনুমান অতি অসঙ্গত, কারণ-_ 
একটা জ্ঞান ক্রিয়। বলিয়! অনুমানগম্য, অপর জ্ঞান ফল বলিয়৷ প্রত্যক্গগম্য 
এইরূপ স্বকপোলকল্পিত ব্যকস্থা ঠিক নহে। স্থতরাং জ্ঞানের অনুমেয়ন্ব- 

বাদটা অসঙ্গত। কথিতপ্রকার জ্ঞানের দ্বৈবিধ্য-বারণার্থ সংবেদনও জ্ঞান 
বলিয়। যদি অনুমেয় বল, তাহা! হইলে সংবেদনেরও পৃথক্ কাধ্য স্বীকার 
করা আবশ্বক হওয়ায় অনবস্থা-দৌষ হয়। পৃথক্ কাধ্য স্বীকার না করিলে 
অতীন্দ্রিয়তা-নিবন্ধন সংবেদন্টা অনুমাপনকাধ্যে অক্ষমতাবশতঃ ব্যর্থ হুইয়৷ 
পড়ে। এই সকল অনুপপত্তিনিবারণের উদ্দেশ্যে সংবেদনকে জ্ঞান হইতে 

অতিরিক্ত বলিলে প্রসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। কারণ-_জ্ঞানশব ও সংবেদন- 

শব উভয়ই তুল্যার্থক বলিয়া প্রসিদ্ধ । ] কিন্তু বদি সংবেদনকে জ্ঞান ন! 
বলিয়। অর্থপ্রকাশ-নামক অর্থগত কোন ব্যাপার স্বীকার কর, তাহা হইলে 

(অর্থের প্রকাশ অর্থধন্মতা-নিবন্ধন অর্থের আয়ত্ত বলিয়া) সকলের 

সর্ববজ্ঞতাপত্তি হয়। [অর্থাৎ অর্থ সকলের নিকট শ্ভাব্তঃ প্রকাশিত 

হওয়ায় সকলে সর্বজ্ঞ হইয়া পড়ে । ] 

(পুরুষের জ্ঞান না হইলে অর্থের প্রকাশ হয় না, স্থুতরাং অর্থের 

প্রকাশ পুরুষের জ্ঞানসাপেক্ষ। পুরুষের জ্ঞান কারণসাপেক্ষ; অতএব 

সকলের সর্ববজ্ঞতাপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ সমাধান দারা 

পুর্ব্বপক্ষীয়গণের দৌষখগুন হইতে পারে ভাবিয়া জয়ন্ত ২য় দোষ 
দিতেছেন। ) দ্বিতীয়তঃ ভট্টমতের সহিত ভাষ্যকাদ্-মতের কোন বৈষম্য 

কথিত হইতে পারে না। [ অর্থাৎ ভাব্কার-মতেও অর্থাপত্তির ক্ষেত্র 
হইয়া পড়ে, জ্ঞানের অনুমেয়ত। থাকে না। অতএব জ্ঞানের অনুমেয়ত্ব- 

বাদী শাবর-ভাব্যকারের জ্ঞানের অর্থাপত্তিগোচরত্ববাদী . কুমারিলভট্ের 
ব্হিত একমত আসিয়। গেল। ] সংবেদন জ্ঞাত এবং বিষয় এই 

উভয়গত ব্যাপারও হইতে পারে না। কারণ (উক্ত) ২টা দোষ হয়। 
[অর্থাৎ সর্ধেবের সর্বজ্ঞতাপত্তিরপ দোষ ও ভাস্তকার এবং ভট্টের 
মতগত এক্যাপত্তিরপ দোষ হয়। ] নু রে 
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এবং জ্ঞানক্রিয়ার অনুমাপক সংবেদনের জ্ঞাপক কি? তাহাও 

জান! উচিত। সংবেদনের জ্ঞাপক সংবেদন, ইহা স্বীকার করিলে অনবশ্থা- 
দোষ হয়। [ অর্থাৎ যদ্দি সংবেদনকে পূর্ববর্তী জ্ঞানক্রিয়ার অনুমাপকী- 
ভূত ফল বল, তবে সংবেদনও জ্ঞান বলিয়৷ তাহারও অনুমাপক অন্য 
ভ্তান স্বীকার করিতে হইবে; এইরূপে 'অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে । ] 

যদি বল যে, সংবেদন স্বপ্রকাশ, উহাকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য 
জ্ঞানের সহায়তা লইতে হইবে না, এই কথাও বলিতে পার না, কারণ-_ 
জ্ঞানের স্বপ্রকাশতার প্রতিষেধ পরে বলিব। . 

এবং জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ হয়, তবে তোমার মতে অনুভবরূপতার 

পরিবর্তে স্মৃতিত্বব্যবস্থাপন-পক্ষে [ অর্থাৎ “ইদং রজতম্, ইত্যাদি স্থলে 

রজতাগ্ংশে অনুভবরূপতার পরিবর্তে ম্মৃতিরূপতাব্যবস্থাপনপক্ষে, জ্ঞান- 

মাত্রের যাথাধ্য-পক্ষে ইহা তাতপর্্য % ] রজতস্মরণস্বরূপ ফলজ্ঞান 

কেমন করিয়৷ স্বপ্রকাশ হইতে পারিবে? [ অর্থাত তোমাদের সম্প্রদায় 
প্রভাকরেরও জ্ঞানের স্বপ্রকাশতাবাদ রক্ষা করা কঠিন। কারণ-_ 

রজতাদিস্মৃতিরূপ জ্ঞানও জ্ঞান বলিয়া স্বপ্রকাঁশ স্বীকার করিলে “ইদং 
রজতম্৮ এই স্থলে প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতির স্বপ্রকাশতা-নিবন্ধন ভেদগ্রহ 
হইয়া যাওয়ায় শুক্তিস্থলে -রজতস্মরণ হইলে এবং স্মরণ বলিয়া তাহা 

বুঝিলে রজতানয়নে প্রবৃত্তি ক্ষুপ্ন হইয়া পড়ে । ] 
এবং এ জ্ঞানদ্বয় উৎপন্ন হইয়! স্মৃতি বা অনুভব কোনরূপেই প্রকাশিত 

হইতে পারে না। স্মৃতি এবং অনুভব ভিন্ন অন্য প্রকারও জ্ঞানের 

স্বরূপ নাই, (থ্কিলে সেইরপে স্বপ্রকাশ হয়, এই কথা বলিতে 

পারিতে ) সেই জন্য বলিতেছি ,যে, সেই রজতম্মরণস্বরূপফলজ্ঞান 
কেমন করিয়া স্ব প্রকাশ হইবে ? 

[ অর্থাৎ “ইদম্ঃ “রজতম্চ এই জ্জ্ানদ্বয়টী স্মৃতিরূপে বা অনুভবরূপে 
স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, এবং উভয়রূপেও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। 

উভয় জ্ঞান কেবলমাত্র স্মৃতি ব৷ অনুভবরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। 

* ইহা প্রভাকরের মত। 



১৬৬ স্যায়মঞ্জধ্যাম্ 

এবং উভয়রূপেও স্বপ্রকাঁশ বলিলে জ্ঞানদ্য়ের স্বরূপ উদ্বোধিত হওয়ায় 

রজতানয়নে প্রবৃত্তি ক্ষু্ন হইয়া পড়ে, এবং এতদতিরিক্তরূপেও স্বয়ং 
প্রকাশ হইতে পারে না। কারণ- জ্ঞান দ্বিপ্রকার, স্বৃতি ও অনুভব, 
এতদতিরিস্ত জ্ঞানের প্রকার নাই। স্থতরাং স্মৃতির স্বয়ংপ্রকাশের 
কোন সম্ভাবনা নাই।] এবং (জ্ঞান স্বপ্রকাশ হইলেও ) কোন স্থলে 
নিরাকার জ্ঞান (জ্ঞানমাত্র) অনুভূত হয় না। [অর্থাৎ জ্ঞানের 
অনুভবের সঙ্গেই জ্ঞানগত কোন আকারের অনুভব হয়। আকার 

ছাড়িয়া কেবলমাত্র জ্ঞান অনুভূত হয় না। অথচ এ জ্ঞানগত আকারটা 
স্বপ্রকাশ নহে, স্থতরাং সাকার-জ্ঞান স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। ] 

জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বিষয় এই ২টার অভিন্নভাবে অনুভব হয় না। 
( প্রত্যুত জ্ঞান এবং বিষয় পরস্পর ভিন্ন এই প্রকারেই অনুভব হয়।) 
কিন্তু যদি বল যে, জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কিন্তু জ্ঞানের এরূপ মহিম। আছে 

যাহার বলে জ্ঞান প্রকাশকালে একটা আকার লইয্মাই প্রকাশিত হয়।_ 

এই কথা বলিতে পার না। বলিলে তুমি বৌদ্ধবিশেষের ন্যায় বাহ্ার্থের 
যথাযথ-ভাববিষয়ে গোপন করিয়াছ এই কথা বলিব। 

[ অর্থাৎ বৌদ্ধ সৌত্রান্তিকসম্প্রদদায় যেরূপ বাহ্ার্থের প্রকাশ স্বীকার 
না করিয়৷ সাকার বিজ্ঞানের প্রকাশ স্বীকার করিয়াছেন, তোমারও 

সেইরূপ মত এই কথা বলিব ] ধীহাদের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, তাহাদের 

মতে জ্ভানের ফল সংবেদন, এই কথা বল! চলে না। [ অর্থাৎ জ্ঞান 
যখন স্বপ্রকাশ, তখন তাহার সংবেদনরূপ-ফলম্বীকারের প্রয়োজন 

কি? স্বপ্রকাশবাদীর মতে জ্ঞান ত অনুমেয় নহে, অনুমেয় হইলে 
ফল স্বীকার করিতে হয়, কারণ--এ ফলের দ্বারা পূর্ববর্তী জ্ঞানের 
অনুমান করিতে হয়। | 

অতঞব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে ফলানুমেয় জ্ঞানক্রিয়। প্রমাণ 
মছে। [ অর্থাৎ জ্ঞানকে অনুমেয় বলিলে কথিত প্রকার অন্ুপপত্তি * 

হয়, স্থতরাং জ্ানক্রিয়৷ অনুমেয় হুইয়। প্রমাণও হইতে পারে না। ] 

* অনবস্থাঞদোব এবং একটা জানের ত্রিয়াত্ব ও অপর জানের ফলত্ব-বিধানের অনঙ্গতি প্রভৃতি দোষ। 



প্রমাণলঙ্গণাস্তরখখডনম্, ১৬৭. 

চিগ্নী 

ক্রিয়ামাত্র ফলানুমেয়, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্হ নহে, ইহা প্রভাকরের মত। 

ভট্টমতে এবং শাস্ত্রদীপিকাঁকারের মতে ক্রিয়ামাত্রই ফলানুমেয় নহে। 
ক্রিয়াবিশেষ ফলানুমেয়। অথবা! ক্রিয়াবিশেষ অর্থাপত্তিগম্য । শাবর- 
ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ক্রিয়াবিশেষ ফলানুম়েয় ইহা! বুঝা যায়। 
কারণ-__ভাব্যকার বলিয়াছেন যে, “দেবদত্বশ্য গতিপৃব্বিকাং দেশীস্তর- 
প্রাপ্তিমুপলভ্যাদিত্যগতিম্মরণম্৮ অর্থাৎ দেবদত্তের গমনমূলক দেশাস্তর- 

প্রাপ্তি দেখিয়া সূর্যের গতির অনুমান হয়। দেবদত্তের গমনক্রিয়ার যদি 
প্রত্যক্ষ না হইত, তাহা! হইলে দেবদন্তের গমনক্রিয়৷ দেশান্তরপ্রাপ্তির 

কারণ, ইহারও প্রত্যক্ষ হইত না। উহার প্রত্যক্ষ না হইলে ভাষ্কার 

গতি ও দেশীস্তরপ্রাপ্তি এই উভয়গত কাধ্যকাঁরণভাবসন্তন্ধীয় অনুমানের 
দৃষীন্তরূপে দেবদত্তকে উল্লেখ করিতেন না, এবং স্থলবিশেষে গতি ও 
দেশান্তরপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষ না হইলে এ উভয়ের কার্য্যকারণভাব 

প্রত্যক্ষের অগোচরে থাকায় আদিত্যের গতিবিষয়ক অনুমানও অনুপপন্ন 
হইত। গতি না হইলে দেশাস্তরপ্রাপ্তি অনুপপন্ন হয় এই নীতির 

অনুসরণ করিয়া গতির অনুমান করাও বিড়ম্বনামাত্র। কাঁরণ__এ 

নীতির অনুসরণ অনুমানমার্গে প্রবেশের অন্তরায় । উহা অর্থাপত্তি- 

মার্গে প্রবেশের উপায়। এই কথা কুমারিলের শ্লোকবার্তিকের অনুমান- 

পরিচ্ছেদে ন্যায়রত্বাকরাখ্যটাকার আলোচনাদারা বুঝা যায়। প্রভাকর- 
মতে অনুমেয় দ্বিবধ বলিয়। অনুমানও দ্বিবিধ। প্রভাকরমতে 
প্রত্যক্ষঘোগ্য এবং অতীন্দ্রিয় এই ত্বিবিধ বস্তু অনুমানের প্রমেয়। 

প্রভাকর অতীন্্রিয় অনুমেয়ের উল্লেখ করিতে গিয়া ক্রিয়াকেই উল্লেখ 

করিয়াছেন। ভাষ্যকারও অনুমান দ্বিবিধ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু 
তাহার উক্তির দ্বারা ক্রিয়ামাত্রই অনুমেয়, ইহা বুঝা যায় না। 
তিনি বলিয়াছেন, নাসা এবং সামাম্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ এই 
দ্বিবিধ অনুমান। | 



১৬৮, শ্যায়মঞ্রধ্যাম্ 

তিনি এই দ্বিবিধ অনুমানের উদাহরণ দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু 
প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ এবং সামান্যতোদৃষটসম্বন্ধ এই শব্দ ছুইটার অর্থ 
করেন নাই। ধূমগত আকৃতির দর্শনের দ্বারা বহ্নিগত আকৃতির অনুমান 
১মটার উদাহরণ, ২য়টার উদাহরণ দেশীস্তরপ্রাপ্তির ছ্বারা গতির অনুমান । 
কুমারিল ক্রিয়ামাত্র অতীন্দ্রিয় নহে, ক্রিয়াবিশেষ অতীন্ড্রিয় ইহা! বলিবার 

উদ্দেশ্যে এ ২টী অনুমান লইয়া অনেক কথ বলিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে 
তাহা লিখিলাম না। টাকাকার পার্থসারধিমিশ্র বিচার করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, যেস্থলে ২টা বিশেষপদার্থের ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত 
হয়, সেইম্থলীয় অনুমাঁনকে প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ বলা হয়। ইহার 
উদ্দাহরণে টীকাকার বলিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি স্থানবিশেষে গোময়- 
ইন্ধন দ্বারা প্রস্তুত অগ্নি এবং ধূম দেখেন, তখন তাহাদের একটা! ব্যাপ্য- 
ব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ( ব্যাপ্তি )ও প্রত্যক্ষ করেন; এবং তখনই তাহাদের 

সাধারণ অগ্নি এবং ধুম অপেক্ষা বৈলক্ষণ্যও বুঝিয়া ফেলেন। তাহার 
পর কাঁধ্যব্যপদেশে দেশীন্তরে গিয়া কিছু বিলম্বে সেই স্থানে প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়া সেই ধূম দেখিয়! সেই বিলক্ষণ অগ্নির অনুমান করেন। এই 
অনুমানই প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসন্বন্ধ অনুমানের উদাহরণ। এই স্থলে সাধ্য 
হেতুর বিশেষ লইয়াই অনুমান। কিন্তু সামান্াতোদৃষ্টসন্বন্ধ অনুমান 
অন্য প্রকার। যে স্থলে হেতু-সামান্য এবং সাঁধ্য-সামান্তের ব্যাপ্তি 

গৃহীত হয়, তত্রত্য অনুমান সামীন্যতৌদৃষ্টসম্বন্ধ । কিন্ত সেই স্থলে 

সাধ্য-বিশেষ এবং হেতু-বিশেষকে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাপ্তির অবধারণ 
করিতে হয়। দেশাস্তরপ্রীপ্তির দ্বারা গতির অনুমানই তাদৃশ। অতএব 
দেবদত্তের 'দেশান্তরপ্রাপ্তি ও গতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ না হইলে ভাব্যকার 
দেবদত্তকে উদ্াহরণরূপে ব্যবহার করিতেন না। অতএব ভাষ্যকারের 

মতেও ক্রিয়াসামান্যই অতীন্দ্রিয় নহে ইহা! বুঝা যায়। শান্ত্রদীপিকা- 
কারও ১ অঃ ১ পাঃ ১ অধিকরণে ক্রিয়ামাত্রের অনুমেয়ত্বসম্বন্ধে যথেষ্ট 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। জয়ন্ত শাবর-ভাষ্যকীরের সম্মত জ্ঞাততালিঙক 

জ্ঞানক্িয়ার অনুমান 'দেখাইয়া ক্রিয়া চ ফলানুমেয়া, .এই কথ। 

বলিয়াছেন, ইহার দ্বারা ক্রিয়াসামান্যই ফলানুমেয় ইহাই ভাহ্যকারের 
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মত, ইহাই জয়ন্ত দেখাইয়াছেন, ইহা অ'পাততঃ মনে হয় বটে, 
কিন্তু ভাব্যকারের সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমানের প্রদর্শনপ্রসঙ্গসম্পফিত 
ভাব্য *% দেখিলে তাহ! মনে হয় না, ক্রিয়াবিশেষ ফলানুমেয় ইহা মনে 
হয়। ইহার অন্যথ। করিলে ভাষ্তের সহিত বিরোধ ঘটিয়া পড়ে । 

প্রাচীন মীমাংসক প্রভাকর ক্রিয়ামাত্রের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন 

না। তিনি বলেন যে দেবদত্তের গতিবিধির সময়ে দেশাস্তর-বিভাগ 

এবং দেশান্তর-সংযোগমাত্রই দৃষ্ট হয়, তদতিরিস্ত গমনক্রিয় দৃষট 
হয় না। এ বিভাগ এবং সংযোগ গমনক্রিয়ার ফল। এ ফল 
দেখিয়া উক্ত গমনক্রিয়ার অনুমান করা হয়। গতিক্রিয়। প্রত্যক্ষগম্য, 

অনুমানগম্য নহে__এই কথা বলিতে পার না। কারণ__গতিক্রিয়ার 

প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে ইন্দড্রিয়ে ক্রিয়াগ্রহণানুকুলশক্তির কল্পনা করিতে 
হয়। [ অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষসাধনেও ইন্দ্রিয় সমর্থ এই কথা বলিতে 
হয়। ] কিন্তু ক্রিয়া অনুমেয় স্বীকার করিলে ইন্ড্রিয়ে এ প্রকার 

নৃতনশক্তির স্বীকার এবং তাহার স্বীকারের আনুষঙ্গিক অতীন্দ্িয় 
অতএব অনুমেয় সেই শক্তির আবার অনুমানপ্রণালী লইয়। বিব্রত 
হইতে হয় নাঁ। ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে নৃতনশক্তির স্বীকার 
করিতে হয়, আর অনুমান স্বীকার করিলে নৃতনশক্তির স্বীকার করিতে 

হয় না, ইহার যুক্তি কি? ইহাঁর উত্তর নন্দীশ্বর প্রভাকরবিজয়নামক- 

গ্রন্থে দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'ব্যাপ্যমাত্রই ব্যাপকজ্ঞাপক' 

অনুমানসন্বন্ধে এই নিয়মের কোন ব্যভিচার দেখা যায় না, স্ৃতরাং 
গমনক্রিয়াব্যাপ্যসংযোগ্বিভাগ-দ্বারা গমনক্রিয়ার অনুমান অনায়াসে 
হইতে পাঁরে। কিন্তু এ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে এ ক্রিয়ার 
প্রত্যক্ষসাধনে যে, ভাবের ইন্ড্িয়সম্পিকর্ষ সমর্থ হইবে, সেই ভাবের 

সন্িকর্ষ ক্রিয়ার ন্যায় ত্রব্যসমব্তেমাত্রের প্রত্যক্ষসাধনে সমর্থ হইবে 

না বলিয়া যাহার যাহার প্রত্যক্ষ হয়, তাহার তাহার প্রত্যক্ষসাধনে 

* দেবদন্তস্ত গতিপুব্বিকাং দেশাস্তরপ্রাপ্রিমুপলভ্যাদিত্যগতিস্মরণম্। 

মীমাংসা-দর্শনে ১ অঃ, ১ পাঃ। 

্ 
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ইঙ্দিয় শক্তিমান, লকলের প্রত্যক্ষসাধনে নহে, হুতয়াং প্রধ্যসমবেত 

রূপের চাক্ষুষ হগ্, কিজ্ঞ ভ্রব্যসমব্তে রসের চাক্ষ্য হয় না, এইজ্সপ 
এফটা বিশেষ গিয়মের কল্পনা করিতে হইবে, কিষ্তা সর্ধবসাধারণ 
কোন এক্টী ক্৯»গত নিম নাই, থাকিলে ভ্রব্যসমযেতমাত্রেরই চাক্ষুঘ 

হইত ) ইহাও বলিতে 'হইবে। এক্প অবস্থায় ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার 
করিলে ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার প্রত্যক্ষসাধনানুকূলশক্তির দ্বীকারনিবন্ধম 
গৌরব হয়। কিন্ত ক্রিয়াকে অনুমেয় বলিলে জিয়া প্রত্যক্ষত্বীকারের 
আগ্গুষঙ্গিক শক্তি স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া লাঘব থাঁকে। ক্রিয়ার 

প্রত্যক্ষসমর্থনের জগ্য গৌরবস্বীকার অনাবশ্যক। শক্তিস্বীকারব্যভীত 
ফেবলমাত্র সন্নিকর্ষের উপর নির্ভর করিলে বরূপপ্রত্যক্ষের অনুরোধে 
স্বীকৃতসন্নিকর্ষের দ্বারাও রসপ্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু 
শক্তিস্বীকার করিলে এ আপত্তি থাকে না, কারণ-_রূপপ্রত্যক্ষ- 

সাধনানুকুল শক্তি চক্ষুতে থাকিলেও রসপ্রত্যক্ষ-সাধনানুকূল শক্তি 
চন্ষতে নাই। অতএব ক্রিয়াকে অনুমেয় বলাই জঙ্গত। ইহাই 

প্রভাকরের মত। 
শান্স-দীপিকাকার প্রভাকরের মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি 

ফল্ীড়ূত উক্ত সংঘোগ-বিভাগের কারণরূপে অদৃষ্ট ক্রিয়ার অনুমানের 
পক্ষপাতী নহেন। তিনি উপপন করিয়াছেন যে, উক্ত সংঘোগ-বিভাগ 

যখন ক্ষাঁধ্য, তখম উহার কারণ আছে সত্য, কিন্ত কারণ আছে বলিয়া 

যে অদৃষ্ট ক্রিয়া কারণ হইবে, তাহার যুক্তি কি? এই কথ! বলিয়া 
প্রঘত্ব প্রঘত্রবদাত্মশরীরসংযোগ এবং শরীরকে উক্ত সংযোগ-বিভাগের 
দৃষ্ট কারণ বলিয়াছেন। এইরূপ উক্তির ছ্বারা তিনি ঘে ক্রিয়াসামান্যের 
অতীন্জ্িয়ত! সমর্থন করিয়াছেন, তাহা! নহে। ফলীডূত সংযোগ-বিভাগের 
দ্বারা অতীন্দ্িয় জিয়ার মাধন ব্যতীত গত্যন্তর নাই এই প্রকার প্রভাকর- 

মতের ' প্রতিষেধ করিয়াছেন মাত্র। অবশেষে তিনি বলিয়াছেন যে, 

'সপশ্চিলতি' এই স্থলে চলতি শব্দটা চলন-ক্রিয়াকে ন! বুঝাইয়৷ সংযোগ- 
বিভাগকে যদি বুঝাইিত ভাহা হইলে এ দংযোগ ও বিভাগ সর্প এবং 
ভূষি., এই উভয়গতভ' হওয়ায় সপশ্চিলতি এরূপ প্রয়োগ যেমন হয়। 
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তেমন ভূমিশ্চলতি এইরূপ প্রক্নোগও হুইত। স্থতরাঁং এ স্থলে চলন 
ক্রিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হুইবে। এ চলন-ক্রিয়া ভূমিতে বাধিত 
বলিয়৷ ভূমিশ্চলতি এইরূপ প্রয়োগ হইবে না। এ চলন-ক্রিয়ার 
প্রত্যক্ষই হয়। 

ভান্যকারও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন 
যে, দেবদত্তের দেশান্তর-প্রাপ্তি এবং গতি দেখিয়া অনুমাত৷ সৃষ্যের 
দেশান্তর-প্রাপ্তির ছারা গতির অনুমান করেন। ক্রিয়ামাত্রই যদি অনুমেয় 

হইত তাহা হইলে ভাব্কারের এরূপ উক্তি অসঙ্গত হুইত-_এরঁই 
কথ! পুর্ধ্বেও বলিয়্াছি। দীপিকাকারের উক্তির 'ছারা এরূপ বুঝা 
যায়। বহুম্থলে ক্রিয়াশব্দটা কর্্মকে বুঝাইয়া৷ থাকে । নৈয়ায়িকগণও 
কর্মরূপ অর্থে বহুস্থানে ক্রিয়াশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বিভু-পদার্থকে 
নিষ্ষিয় বলায় ক্রিয়াশব্দের কর্্মরূপ অর্থও প্রসিদ্ধ ইহা বুঝা৷ যাঁয়। 
বৈয়াকরণগণ “ক্রিয়তে, এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে ক্রিয়াশব্দের অর্থ নির্ববাঁচন 
করিয়াছেন। স্থতরাং তাহাদের মতে সাধ্যপদার্থবিশেষ ক্রিয়া, কখনও 

কখনও ধাত্বর্কেও ক্রিয়া বলা হয়। সাধারণতঃ বৈয়াকরণ-মতে 
ধাত্বর্থ এবং করোত্যর্থ দ্বিবিধ ক্রিয়।। ধাত্বর্থ দ্বিবিধ, তন্মধ্যে একটা 
পরিস্পন্দসাধনসাধ্য, যথ।_-গমনাদি। অপরটী অপরিস্পন্দসাধনসাধ্য, 

যথা__অবস্থানাদি। অতএব কেবলমাত্র গমনাদি কণ্মই যে ক্রিয়। তাহ! 

নহে, জ্ঞান গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়া হইতে পারে। কন্দলীকার- 

প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও জ্ঞানকে ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 
কন্দলীকার ন্ুখাহ্যুপলৰ্ধিঃ সকরণিক। ক্রিয়াত্বাৎ, এইরূপ অনুমানের 
ত্বারা মনের সিদ্ধি" করিয়াছেন। গদাধর ভট্টাচার্যযও শক্তিবাদ-গ্রন্থে 
যুক্সণ অস্মদ শব্দের বাচ্যার্থ-নিরপণ-প্রসঙ্গে "মাং পশ্যেত্যাদৌ প্রকৃত- 
বাক্যস্থ-জ্ঞানরূপ-ক্রিয়া কন্মতয়। স্বং প্রতিপাদদ্ষিতুমন্্রদঃ প্রয়োগা্ড। এই 

কথ! বলিয়া জ্ঞানকে ক্রিয়! বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন । ভাষ্যকার- 
মতেও জ্ঞান গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়। বলিয়। জ্ঞাততালিজগক অনুমানের 

গোচর হইয়াছে । প্রভাকর-মতেও জ্ঞান গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়া 

বলিয়। ব্যবহৃত আছে । তবে প্রভাকর-মতে জ্ঞান স্বয়ং-প্রকাশ ক্রিয়া । 
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যদপি প্রমাণ-বিশেষণমন ধিগতার্থগ্রাহিত্বমভিধীয়তে পরৈস্তদ্পি ন 

সাম্প্রতম্। প্রমাঁণস্য গৃহীততদিতরবিষয়প্রবৃত্স্ত প্রামাণ্যে বিশেষা- 
ভাবাৎ। নন্ু গৃহীতবিষয়ে প্রবৃত্তং প্রমাণং কিং কুর্্যাৎ ? প্রমামিতি 
চেদ্ গৃহেতাপি তামেব বিধাতুম্। কৃতায়াঃ করণাযোগাদিতি চেন্ন প্রমাস্তর- 
করণাৎ। প্রমান্তরকরণে কিং ফলমিতি চেৎ প্রমাস্তরকরণমেব ফলম্। 
ন চ ফলম্য ফলং সৃগ্যম্। ন চ প্রয়োজনানুবপ্তি প্রমাণং ভবতি। কন্য 

চৈষ পর্যনুযোগঃ। ন প্রমাণস্যাচেতনত্বাৎ। পুংসস্ত সন্গিহিতে বিষয়ে 
করণে চ সম্ভবন্তি জ্ঞানানীতি সোহপি কিমনুযোজ্যতাম্? কিমক্ষিণী 

নিমীল্য নাস্সে ? কম্মাদ্ দৃষ্টং বিষয়ং পশ্যসীতি ? প্রমাণম্য তু ন কিঞ্চিৎ 
বাধ্যং পশ্যামো যেন তদপ্রমাঁণমিতি ব্যবস্থাপয়ামঃ। ন চ সর্ববাত্মন। *% 

বৈফল্যম্, হেয়েহিক-বৃক-মকর-বিষধরাদৌ বিষয়ে পুনঃপুনরুপলভ্য- 
মানে মনঃসন্তাপাৎ সত্বরং তদপহানায় প্রবৃত্তি, উপাদেয়েছপি চন্দন- 
ঘনসারহারমহিলাদৌ পরিদৃশ্যমানে প্রীত্যতিশয়ঃ স্বসংবেগ্ধ এব ভবতি। 
যচ্ছেদমুচ্যতে । 

অঅন্যুশাদ 

অপরে বলিয়াছেন যে, যাহা অগ্ৃহীতগ্রাহী হুইয়! প্রমার অসাধারণ 
কারণ, তাহা প্রমাণ। সে কথাও সঙ্গত নহে। কারণ__অগৃহীতগ্রাহীর 
ম্যায় গৃহীতগ্রাহীরও প্রামাণ্যবিষয়ে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। 
আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্য এই যে, যাহ! গৃহীতগ্রাহী, তাহার 
কাধ্য কি? [অর্থাৎ তাহার কোন কার্য না থাকায় সে ব্যর্থ।] 

(কোন কাধ্যই সে করে না, ইহা ঠিক কথা নহে, কারণ) সেও 
প্রমাজ্ঞান সম্পাদন করে। এই কথা যদি বল, তবে তহুত্তরে বলিব 
যে, যে প্রমা পূর্বেবে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকেই পুনরায় উৎপন্ন 

* আদর্শপুস্তকে সর্বাত্মন ইতি পাঠ বর্ততে, সন সমীচীনঃ | 
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করিবার জন্য এ গৃহীতগ্রাহী অবলম্িত হইতে পারে এইরূপ আপত্তি 
হইতে পারে; ইঞ্টাপত্তিও বলিতে পাঁর না, কারণ__উৎপন্নকে পুনরুৎ- 
পাদন কর! অসম্ভব। এইরূপ পূর্ববপক্ষ অসঙ্গত। কারণ __গৃহীতগ্রাহী 
অন্ত প্রমাব্যক্তি উত্পন্ন করে। [ অর্থাৎ অগ্নহীতগ্রাহিতা অবস্থায় 

সস্পাদিত প্রমাব্যক্তি হইতে গৃহীতগ্রাহিতা অবস্থীয় সম্পাদিত প্রমা- 
ব্যক্তি ভিন্ন। স্থৃতরাং গৃহীতগ্রাহী উৎপন্নের পুনরুৎপাদন করে না। ] 
অন্তপ্রমাব্ক্তিসম্পাদনের কি ফল? ইহা যদি বল, তাহা হুইলে 
বলিব যে, ভিন্নপ্রমাব্যক্তি-সম্পাদনই যখন ফল, তখন আবার তাহার 

ফলচিন্তা কেন? [ অর্থাৎ ফলের ফলচিন্তা কেহ করে না।] প্রমাণ 

কখনও ফলের অধীন নহে, ( ফলই প্রমাণের অধীন )। প্রমাণ গৃহীত- 
গ্রহণ করে কেন? এইরূপ অনুযৌগের ব! পাত্র কে? প্রমাণের 
উপর অনুযোগ চলিবে না। কারণ-_-প্রমাণ অচেতন। [ অর্থাৎ 

তিরক্কার চেতনের প্রতিই হুইয়৷ থাকে । ] কিন্তু জীবের দৃশ্য বিষয় 
সন্নিহিত হইলে এবং বহিরিক্ট্রিয় তৎুসংযুক্ত হইলে প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে, এই কারণে সেই জীবকেও-_-কেন তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 
থাক না? কেনই বা তুমি দৃষ্ট বিষয় দেখ? এইরূপভাবে তিরস্কার 
করা কি কর্তব্য ? ৃ 

কিন্তু গৃহীতগ্রাহী প্রমাণের কোন গ্রাহাবিষয়টী বাধিত দেখি না, 
যে জন্য তাহাকে অপ্রমাণ বলিয়৷ স্থির করিতে পারি। [ অর্থাৎ পুনরায়" 

গৃহীত বিষয়টা যদি বাধিত হুইত, তাহা হইলে গৃহীত গ্রাহীকে অপ্রমাণ 
বলিতে পারিতাম । ], 

এবং ( গৃহীতবিষয়ের গ্রহণ করার কালে ) প্রমাণের সর্ববতোভাবে 
বৈয়ধ্য হয়, ইহাও বলা উচিত নহে। কারণ-_বিষধর সর্প গলায় 
ঝোলাইয়া যদি কোন ব্যক্তি সম্মুধ আসে, কিংবা যদি ব্যাত্র, মকর 
বা বিষাক্ত সর্প সম্মুখীন হয়, তবে দ্রষ্ট সেই সকল বস্ত হেয় হইলেও 
তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া ভীত হইয়া অনিষ্টের আশঙ্কায় সেই 

স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়। এবং চন্দন, কর্পূর, হার ও 

রমণী প্রভৃতি উপাদেয় বস্তু পুনঃ পুনঃ দেখিলে সেই সেই উপাদেয়- 
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বস্তদর্শনজগ্য সমধিক প্রীতি হয়; সেই শ্রোতির পক্ষে নিজ নিজ 
অনুভবই প্রমাণ। 

[ অর্থাৎ ভ্যাজ্য বস্তর পুনঃ পুনঃ দর্শন বা গ্রাহা বস্তুর পুনঃ পুনঃ 

দর্শন অকিঞ্চিতকর হয় না। অনিষ্টকারীর প্রথম দর্শন হইতে শেষ- 
দর্শনপর্য্যস্ত সকল দর্শনই সমভাবে ভীতিপ্রদ । এবং অ্রক্-চন্দন-বনিতাদি 
উপাদেক্স বস্তুর দর্শনধারাও সমভাবে শ্রীতিপ্রদ ; কোনটাই ব্যর্থ নহে। ] 

এবং গৃঁহীতগ্রাহীর প্রামাণ্য রক্ষার জন্য অপরে ষে কথা বলেন ।-_ 

যত্রাপি শ্যাৎ পরিচ্ছেদঃ প্রমাণৈরুত্তরৈঃ পুনঃ। 
নূনং তত্রাপি পূর্বেধেণ সোহর্ঘো নাবধৃতস্তথা ॥ ইতি। 

তদপি ন হদয়ঙ্মম্। যতঃ 

নৈবাধিকপরিচ্ছেদঃ প্রমাপৈরুত্তরৈধর্ঘবম। 

ধারাবাহিযু বোধেষু কোহধিকোহর্থঃ প্রকাশতে ॥ 

নহি স্বহস্তে শতকৃত্বোহপি দৃশ্যমানে কেচন বিশেষাঃ পরিস্ফুরত্তি। ননু 

গৃহীতেপি বিষয়ে প্রবর্তমানং প্রমাণং কদা বিরমেত, ন তম্য বিরতৌ কঞ্চিদ- 
বধিমবগচ্ছামঃ, প্রমোতপাদস্ববধিরনেন লঙ্ঘিত এব । উচ্যতে-_বিষয়াস্তর- 
সম্পর্কাদ্ বা! প্রমাদাঘ। উপায়সঙক্ষয়াঘা বিরামো! ভবিষ্যাতি। অনবস্থাপি 
চেয়ং ন মুূলবিঘাতিনী, ন হ ত্বরোত্তর-বিজ্ঞানোপজননং বিনা প্রথমজ্ঞানোৎ- 
পাদে। বিহন্যতে । 

মূলক্ষতিকরীমানুরনবন্থাং হি দৃষণম্। ' 
মূলসিদ্ো ত্বরুচ্যাপি নানবস্থা। নিবার্য্যতে ॥ 
যদি চানুপলব্ধার্থগ্রাহি মানমুপেয়তে । 

তদ্য়ং প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ স্পষ্ট এব জলাঞ্লিঃ ॥ 
যশ্চেদানীন্তনাস্তিত্ব-প্রমেয়াধিক্যলিপ্নয়|। 
তন্ভাঃ প্রমাণতামাহু সোহপি বঞ্চয়তীব নঃ ॥ 

'আ বিনাশকসন্ভাবাদস্তিত্বং পূর্ববয়া! ধিয়া। 
স্পটমেব তথ! চাহ চিরস্থায়ীতি গৃহাতে ॥ 
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তস্মামমুপলবার্থগ্রাহিত্বে ত্যজ্যতা'ং গ্রহঃ। 

নম্বেতশ্মিন্ পরিত্যক্তে প্রামাণ্যং শ্যাৎ স্বৃতেরপি ॥ 
ন স্মৃতেরপ্রমাণত্বং গৃহীত গ্রাহিতাকৃতম্। 
অপি ত্বনর্থজন্যত্বং তদপ্রামাণ্যকারণম্ ॥ 

অসন্নুন্থাল 

প্রমাণ পুনরায় উত্তরকালবর্তী হইয়া যাদৃশ প্রমেয়ের নিশ্চাঘক 
হইতে পারে, আমার বিশ্বাস সেই প্রমাণ পূর্ববকাঁলবর্তী হইয়। [ অর্থাৎ 
পূর্বববন্তিতাকালে ] ঠিক তাদৃশ প্রমেয়ের নিশ্চায়ক হয় নাই। 

[ অর্থাৎ একই প্রমাণ একই প্রমেয় লইয়া প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু 

কালভেদে প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন প্রমেয়কেই প্রকাশ করে। বিষয়ভূতৎঘ্্ী 
এক হইলেও ধারাবাহিকপ্রত্যক্ষস্থলে এ ধন্মীর প্রকারভেদ হওয়ায় 
এঁ প্রমাণ & গৃহীতগ্রাহী হয় না। ] এই পধ্যন্ত তাহাদের মত। তাহাও 
সঙ্গত নহে। কারণ-_ প্রমাণ উত্তরকালবর্তী হইয়া! কোন অধিক বিষয় 
গ্রহণ করে না। 

[ অর্থাৎ প্রমাণের পূর্ববকালবন্তিতা এবং উত্তরকালবস্তিতার ভেদে 
প্রমেয়ের কোন স্বরূপভেদ হয় না।] ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলে পূর্ব- 
ূর্বপ্রত্যক্ষ-বিষয় অপেক্ষা উত্তরোত্তরপ্রত্যক্ষ-বিষয়ের কোন আধিক্য 

দেখা যায় না। দ্রষটা নিজ হস্ত একশত বার দেখিলেও সেই নিজ 
হস্তের উপর প্রত্যেকবারে কিছু কিছু বিভিন্নরকমের বৈশিষ্ট্য দেখিতে 
পায় না। | 

আচ্ছ। ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, ষে প্রমাণের দারা যে 
প্রমেয়ের নিশ্চয় পূর্বে হইয়াছে, সেই প্রমাণ যদি সেই প্রমেয়েরই পুনঃ পুনঃ 
মিশ্চয়-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়, তাহ! হইলে সেই প্রমাণ সেই কা্য হইতে 

ক এখানকার প্রমাণশখের অর্থ প্রমা, এবং এখানকার প্রাষাপ্যশবের অর্থ প্রমাত। 
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কবে নিবৃত্ত হইবে? আমরা তো এ কাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইবার পক্ষে 

কোন কালনির্দেশ করিতে পারি ন!। কার্য-সম্পাদনকে সীম। বলা 
চলিবে না, কাঁরণ--এঁ সীমা অবশ্যই লঙ্ঘিত হইয়াছে। 

[ অর্থাৎ পর পর কত বারই এ কাঁধূ্য করিল, কৈ একবারও এ কায 
হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। কাধ্য সম্পাদন করিলে যদি প্রমাণের নিবৃতি 
হইত, তাহা, হইলে একবার কাঁধ্য করিয়াই প্রমাণ নিবৃত্ত হুইত। 
এইরূপ পূর্ববপক্ষকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, (প্রমাণ পূর্বাপর যে 
ভাবের কাধ্য করিতেছে, তাহা হইতে চন্ষুরাদিপ্রমীণের অবসর-লাভ 

সহজে হয় না।) বিষয়াস্তরসন্বন্ধ কিংবা অনবধানতা, অথবা চক্ষুরাদি 

প্রমাণের বিনাশ কার্য্যনিবৃত্তির প্রযোজক । 

[ অর্থাৎ বিষয়ান্তরসম্বন্ধ বা অন্যমনন্কতা অথব! প্রত্যক্ষাদদির অন্যতম 

কারণের নাশ হইলে উত্তরোত্তর একপ্রকারজ্ঞানধারারূপকাধ্যের নিবৃত্তি 

হইতে পারে । ] এবং ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে উত্তরোত্তর- 

বিজ্ঞান-কল্পনাজন্য অনবশস্থা হইলেও এই অনবস্থা সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক 
নহে। কারণ-_উত্তরোত্তর-বিজ্ঞানের উৎপত্তি না হইলে প্রথম জ্ঞানের 
উৎপত্তি ব্যাহত হয় না। [ অর্থাৎ সর্বত্রই যে উত্তরোত্তর-বিজ্ঞানের 

উৎ্পত্তি-স্বীকারের নিয়ম আছে, তাহা নহে। অবশ্য-ন্বীকাধ্য নিয়ম 

থাকিলে অনবস্থা-দৌষ বলিতে পারিতে, কিন্তু সর্বত্র ধারাবাহিক 

প্রত্যক্ষ হয় না, স্থলবিশেষে হয়। তাহার জন্য অনবস্থা-দোষ কেন 

হইবে ?] 
কারণ-_ পণ্ডিতগণ কাধ্য-কারণভাবের হানিকর বা সিদ্ধান্তের হানিকর 

অনবস্থাকে দোষ বলেন। কিন্তু যে অনবস্থা তাদৃশ হাঁনকর নহে, তাহার 
প্রতি রুচি না থাকিলেও প্রতিষেধ করা যায় না। [অর্থাৎ কাধ্যগতিকে 

যদি তাদৃশ অনবস্থা' ঘটে, তাহা! হইলে তাদৃশ অনবস্থার প্রতিষেধ করা 
চলে না। কৃ৯গুনিয়ম-পরিবর্তন-সঙ্ঘটন-পটায়সী অনবস্থাই দোষ । ] 

যাহা অগৃহীতগ্রাহী, তাহ! প্রমাণ, ইহা যদি স্বীকার কর, তাহা 
হইলে প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্যের একেবারেই উচ্ছেদ ঘটে। [ অর্থাৎ 

প্রত্যভিজ্ঞার কখনই অগৃহীতগ্রাহিতা নাই, চিরদিনই গুহীতগ্রাহিত|। 
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পুর্বপরিজ্ঞাত বিষয়কে. লইয়াই প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে । .ম্থতরাং 
প্রত্যাভিজ্ঞ1! কখনই প্রমাণ হইতে পারে না । ] 

যিনি এতশুকালীন অনস্তিত্বরূপ অধিকপ্রমেয়ের লাভ করিবার ইচ্ছায় 
প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রমাণ বলেন, তিনিও যেন আমাদিগকে বঞ্চনা করিতেছেন । 

[ অর্থাৎ কেবলমাত্র গৃহীতবিষয়কে লইয়াই প্রত্যভিজ্ঞ। হয় না, 
প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় অগৃহীতও আছে। প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়গত ৩টা অংশ 

আছে। তাহার মধ্যে ২টা অংশ জ্ঞাত, একটা তণ্কালীন অস্তিত্ব অপরটা 
ধর্ম্যংশ । অজ্ঞাত অংশটা হইতেছে এতগকালীন অস্তিত্ব । এই এতৎ" 

কালীন অস্তিত্বকে বুঝাইবার জন্যই প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্য । এই বিষয়টাই 
প্রত্যভিচ্ঞার অধিক বিষয়। এই কথ! যিনি বলেন, তিনিও মিথ্যা কথা 

বলিয়। আমাদিগকে প্রতারণা করিতেছেন । ] 

যে পর্যন্ত বিনাশের কারণ উপস্থিত না হয়, সেই পধ্যন্ত সকল 

বস্তরই অস্তিত্ব থাকে, ইহা প্রত্যভিজ্ঞার পূর্ববর্তী বুদ্ধির (প্রত্যক্ষের ) 
দ্বারা স্থিরীকৃত আছে । প্রত্যভিজ্ঞাও তাহাই প্রকাশ করিল। অতএব 

উপসংহারে ইহাঁই বক্তব্য যে, অক্ষণিক বন্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। 

[ অর্থাৎ ক্ষণিকত্বপক্ষে প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না। কারণ-_- যাহা 

প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা প্রত্যক্ষের তুল্যকালবর্তী হইয়া প্রত্যক্ষের 
কারণ হুইয়। থাকে, এবং যাহা কারণ হয় তাহা কাধ্যের পূর্বেবও 
থাকে। এরূপ যদ্দি হইল, তাহ হইলে ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করিলে 

প্রত্যক্ষকালে ক্ষণিক বিষয়টা ন। থাকায় তাহা! প্রত্যক্ষের কারণ হইতে 

পারে না, এবং সেজন্য প্রত্যক্ষের বিষয়ও হইতে পারে না। যদি 
বিষয়ের প্রত্যক্ষকালে এবং পূর্ববকালে অবস্থানের নিয়ম ত্যাগ করিয়া 
পূর্ববকালবপ্তিতামাত্র স্বীকার কর, তাহ! হইলে প্রত্যক্ষকালে সন্নিকর্ষ না 

থাকিলেও প্রত্যক্ষ হয় বলায় বিনষ্টবস্তুরও প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে । 
আর যদি বিষয়ের পূর্র্বকালবপ্তিতার নিয়ম ত্যাগ করিয়৷ তুল্যকাল- 
বন্তিতার নিয়মমাত্র স্বীকার কর তাহা হইলে প্রত্যক্ষের সমকালোতপন্ন 
বস্তকে প্রত্যক্ষের কারণ বলা, চলিবে না। কারণ-_বিষাণঘয়ের ম্যায় 
তুল্যকালোৎপন্ন বস্তঘ্য়ের মধ্যে কার্্যকারণভাব্.হয় না। যদি বিষয়কে 

হও 
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প্রত্যঞ্ষের ফারণ না বলিক্ন! সাধারণ বিষয়মীজ বল, শাহ! হইলে 
প্রত্ক্ষগম্য ও অনুমানগম্য বিষয়ধয়ের মধ্যে জ্ঞানের সহিত খনিষ্ঠতার 
“কোন পার্থকাও দেখা যায় না। অতএব ক্ষণিকত্ববাদদীর মতে প্রত্যক্ষ 

অন্ুপপন্ন হয়। অতএব অক্ষণিক যন্তই প্রত্যক্ষের বিষয় হই 
থাকে । ক্ষণিক বস্ত' প্রত্যঙক্গের বিষয় হইতে পায়ে না। গ্রত্যভিজ্ঞ৷ 

প্রত্যক্ষীকৃতবস্তর গ্রাহক হইলেও প্রমাণ। প্রত্যভিজ্ঞার প্রার্মাপ্য- 

বলেই বস্তস্ৈ্যবাদ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকে । এবং পূর্ণণাপরীভূত- 
ওধানগয়ের বিষয়টা এক হওয়ায় এ বিষয়ের স্থিরত্বসম্্ন্ধে কোন বাধাই 
আসিতে পারে না। ] 

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, ঘাছা। প্রমাণ, তাহা অগুহীত- 
গ্রাহী হইবে, এই প্রকার দুরাগ্রহকে ত্যাগ কর। 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্য এই যে, প্রমাণের অগৃহীতগ্রাহিতা 
বদি পরিত্যক্ত হয়, তবে স্মৃতিও প্রমাণ হইতে পারে। এই কথাও 

বলিতে পার না, কারণ-স্মৃতি গৃহীতগ্রাহী বলিয়া অপ্রমীণ নহে, কিন্তু 
খ্ৃতি অর্থজন্য নহে বলিয়। অপ্রমাণ। [অর্থাৎ যাহারা স্মৃতির বিষয় হয়, 
স্থৃতির পুর্যেব তাহার! বা তাহাদের অন্যতম স্মৃতির পক্ষে কারণরূপে 
অপেক্ষিত না হওয়ায় স্মৃতিকে অর্থজন্য বলা হয় না । ] 

নমু কথমনর্৫থজণ স্মৃতিঃ, তদারঢ়শ্য বন্তনস্তদানীমসত্বাৎ। কথং তহি 

ভূতবৃষ্ট্যনুমানং নানর্থজম্্? তত্র ধন্মিণোহমুমেয়ত্বাৎ তস্য চ জ্ঞান- 
জনকশ্য তত্র ভাবাৎু। নগ্ঠাখ্য এব ধক্ক্ষী বৃঠ্টিমছুপরিতন-দেশ-সংসর্গ- 
লক্ষণেন ধর্দণ তথ্াননুমীয়তে বিশিষসলিলপুরযোগিত্বাৎ। স চানু- 
মাঁনগ্রাহো! ধর্মী বিগ্ভত এবেতি নানর্থজমনুমানম্। কথং তছি ক প্রাতিভ- 
মনাগতার্থগ্রাহি শ্বো মে ভাতা আগন্তেতি প্রত্যক্ষমর্থজমিব্যতে ভবস্তিঃ ? তত্র 
দেশান্তরে বিদ্কমানশ্ত জাতুঃ শ্বো ভাধ্যাগমনবিশেষঃ তন্যৈব তখৈব 

* শ্রীতিভাদ্ব। মর্বর্।--পাতল-নর্শন, বিভৃতিপাদ, ৩৪ দুঃ। বাগান হরির 

হাঁধগংধাংধাং রদ; প্রতিভা 1--বভাজবৃতিি। | এ 
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প্বিহছুণদ। তেন চ রাপেশ গৃহম্গীণত্য সতত্তন্ড ভ্যানজনকরমিত্যরথজক্ষেষ 

প্রীতিভম্। স্মরপন্ত নির্দদ্ধপিতোদিবিষরমদপেক্ষিতার্থমেৰ ৮০০০০ 

রীরিডািিরিননারিটররউ লালায় 

তস্মাদনর্থজত্বেন মৃগ্রামাণারারণাৎ | 

অগৃহীতার্থগন্তত্বং ন প্রমাণবিশেষণম্ ॥ 
শব্দস্যানুপলব্েহর্থে প্রামাণ্যথশহ জৈমিনিঃ। 
সর্ববপ্রমাণবিষয়ং ভবন্তিবর্ণযতে কথম্? 

অন্মনাদ 

স্থৃতি অর্থজগ্য নছে কেন? এততুত্তরে ইহাই বক্তব্য ঘে, স্মৃতি- 
কালে স্মৃতিবিবরীভৃত বন্ত থাকে ন! বলিয়া স্থৃতি অর্থজন্য নহে। স্থাতি 
বদি অর্থজস্য ন! হয়, তবে অতীতবৃষ্টির অনুমানও অর্থজঙ্য নছে ইনু! 
না বলিব কেন? এইরূপ আশক্কাকারীর প্রতি বক্তব্য এই বে, অন্ভীত- 

বু্তির অনুমান অর্থজন্ত নহে ইহা! ঠিক কথা নহে, কারণ_-সেই স্ছলে 
( তৃতবৃন্তির অনুমানস্থলে ) পক্ষও উক্ত অনুমিতির বিষয় হওয়ায় প্লেই 
পক্ষই উক্ত অন্ুমিতির জনক হইয়া সেই শ্ছলে আছে। [অর্থাৎ উদ্ত 

অস্তীতগোচর অনুষ্গান্স্থঙে সাগ্যরূপ জনুমেয় অতীত হইলেও পক্ষ 

ধশ্মিরপে অনুঙানের বিষ হইঙ্সা খাকে। উক্ত ধন্্ীকে বাদ ছিলে 
আনুমদন অসন্তন। *কারণ__নির্ধন্িক অনুমান হয় না। হৃতরাং উদ্ক 
ধপ্ডাও কআপুফানের' বিষয় । এবং এ ধন্মী অনুঙ্ানকালে নর্তষান 
হাইস্া উদ্ত অনুমিতির জপদক হইতেছে । অতএব উক্ত অনুমতির 

বিহয্পগুলির ঘধ্যে অন্যতম বিষ (ধনী) অতীতগোচর অন্গুমিতির হ্বদ্ক 

হওয়াকে অভীতগোচর জক্ষুমিতি অর্থজন্য নহে ইহা! বঙ্গিবার উপান্ন ন্নাই। ] 

ক্ষীতরঠির অন্ুমানস্ছলে নদী ধন্দ্মী। অনুমাতা নন্দীর হঠাৎ জলবৃদ্ধি 
স$ জলের বিশিষ্টগ্রয়াছ দেখিয়। এ নদীর সংস্্ট উপরিস্থদেশে তুষ্ট 

হওয়ায় সেই বর্ষণজনজগঞাবাছের নকিত নগীয় সন্ঘজাফগতঃ  নগগীতে 
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বি হইয়াছে এইরূপ অনুমান করে। সেই অনুমামবোধ্য ধন্মীটা বর্তমান 
আছেই। স্থতরাং অনুমান অর্থজন্যভিন্ন নহে। অনুমান অর্থজন্য হইতে 
পারে, কিন্তু আগামী কল্য আমার ভ্রাতা আসিবে এই প্রকার প্রাতিভ 

ভ্তান যখন ভাবী বিষয়ের প্রকাশক, তখন তাহাকে কেমন করিয়। 
আপনার! প্রত্যক্ষাতবক,.অর্থজ' জ্ঞান বলেন? ততুত্তরে আমরা বলি যে, 

দেশাস্তরে বিগ্ধমান ভ্রাতার আগাঁমিকল্যভাবী আগমন-ত্রিয়াকে ভাবী 

বলিয়াই জ্ঞান করিতেছি । অতীত বা বর্তমানরূপে গ্রহণ করিতেছি না, পরন্ত 

ভাবী বলিয়াই গ্রহণ করিতেছি । এবং সেই বিগ্ভমান ভ্রাত। বিষয় হইয়া 
জ্ঞানের জনক হুইতেছে, স্থতরাং প্রাতিভ জ্ঞান অর্থজ, অন্য কিছু নহে। 

কিন্তু স্মরণ মৃত্যুর পর ভম্মসাত্কৃত মাতা পিতী প্রভৃতি অসৎ বস্তুকে 

বিষয় করিয়া হইয়া থাকে, সুতরাং স্মরণ বিষয়-নিরপেক্ষভাবেই উৎপন্ন 

হয় দেখা যায়। অতএব যে সকল স্মরণ তদ্ভিন্ন, যাহ দেশান্তরস্থিত 

বস্তুকে লইয়! হইয়া থাকে, সেই স্মরণের প্রতিও দেশান্তরন্থিত স্মর্যমাণ 
বিষয়টা কারণ নহে। কারণ-_ম্মরণকালে তাদৃশ বস্তটী না৷ থাঁকিলেও 
এ প্রকার স্মরণ হইতে পারে। [ তাদৃশ স্মরণের প্রতিও ন্মধ্যমাণ তাদৃশ 
দেশান্তরস্থিত বস্তুকে কারণ বলা চলে না, কারণ--এ ম্মর্য্যমাণ বস্তুটা 
স্মরণকালে দেশাস্তরে থাক, আর নাই থাক, স্মরণের কোন ব্যাঘাত 

হয় না। অতএব স্মরণের প্রতি বিষয়টা আদৌ কারণ নহে।] অতএব 
উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, স্মৃতি অর্থজন্য নহে বলিয়৷ স্মৃতির প্রামাণ্য 

(প্রমাত্ব ) প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং যাহা অনধিগতবিষয়ের বোধক 
তাহা প্রমাণ__-ইহা। ঠিক কথা নহে। (ইহা! বলিলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষের 
প্রমাত্ব থাকে না।) এবং জৈমিনি প্রমাণের মধ্যে কেবলমাত্র শব্দ- 
'প্রমাণকে অগৃহীতগ্রাহী বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। [অর্থাৎ জৈমিনি 
অগৃহীতবিষয়ের বোধকরূপে শবকে প্রমাণ বলায় তম্মতে তাদৃশ 
শব্দজন্যবোধ প্রমা হইতে পারিবে । কিন্তু গৃহীতগ্রাহী শব্দ হুইতে যে 
বোধ উৎপন্ন হইবে, তাহা প্রমা হইবে না। এইমাত্র অর্থলৰ 

হইতেছে । ] তোমরা সকলপ্রমাণকে অগৃহীতার্থগ্রাহী কেন বলিতেছ.? 
| অর্থাৎ সকল প্রমাণকে এরূপ রল! উচিত নহে 1]. . . ১ 
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ডিগ্রী 

স্মরণ প্রম। কি অগ্রমা এই লইয়া মতভেদ আছে । নব্য-নৈয়ায়িক 
বিশ্বনাথের মতে অবাধিতবিষয় লইয়৷ যে স্মরণ হয়, তাহা প্রম!। 
অনধিগতবিষয় লইয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রমা_-এই মতটা তীহার 
অনভিমত, এই মতে স্মরণমাত্রই অপ্রম!, কাঁরণ__স্মরণ জ্ঞাতবিষয়কে 
লইয়াই হইয়া থাকে । ধীহাঁদের মতে স্মৃতি প্রমা, তাহাদের মতে 

এ স্থৃতি (স্মরণ) যখন অনুভূতি হইতে ভিন্ন জ্ঞান, তখন এ 

স্থৃতির করণকে তীহাদের অনুমোদিত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাগচতুষ্টয় হইতে পৃথক্ 
প্রমাণ বলা হয় না কেন? [অর্থাৎ যে চারিটী প্রমাণ নৈয়ায়িক- 
সম্মত, তাহারা প্রত্যেকে অনুভূতিবিশেষের করণ, স্মৃতি অনুভূতি নহে, 

তাহ! অনুভূতিভিন্ন জ্ঞান, স্থতরাং স্মৃতিকে প্রম। বলিলে তাহার করণকে 

পৃথক্ প্রমাণ বলিতে হয়, পৃথক্ প্রমাণ বলিলে পঞ্চমপ্রমাণের আপত্তি 
হইয়া পড়ে।] এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়। বিশ্বনাথ মুক্তীবলীতে 
বলিয়াছেন যে, স্বৃতি প্রমা হইলেও তাহার করণ পৃথক্ প্রমাণ হইবে 
না; কারণ--প্রমার যাহা করণ তাহ প্রমাণ-__ এইরূপ প্রমাণের লক্ষণ 
নহে, কিন্তু যাহা প্রমাত্বক "অনুভবের করণ তাহা প্রমাণ__-এইরূপ 

প্রমাণের লক্ষণ । স্মৃতি অনুভবভিন্ন বলিয়৷ স্মৃতি প্রম৷ হইলেও তাহার 
করণ প্রমাণ নহে, এবং জ্ঞানের স্বপ্রকাঁশত্ববাদীর মতে অগৃহীত- 

গ্রাহিত্বশব্দের যথাশ্রত অর্থ লইয়। প্রমার লক্ষণ বলাও চলে না। 
কারণ__যথাশ্রত অর্থলইলে প্রত্যেক জ্ঞানের স্বপ্রকাশতানিবন্ধন (প্রত্যক্ষ- 

ধারারও ) স্ব স্ব ব্যক্তিরূপ অভ্ঞাতবিষয় লইয়া প্রবৃত্তি হওয়ায় অগৃহীত- 
গ্রাহিত্বস্বরূপ প্রমাত্ব অক্ষুণ্ন হইতে পারে । অতএব অগৃহীতগ্রাহিত্বরূপ-. 
বিশেষণের ছারা ন্মৃত্যাদ্িভিন্ন প্রমাজ্ঞানকে ম্ৃত্যাদিত্ভান অপেক্ষা 

বিলক্ষণরূপে পরিচয় দিবার অবকাশ নষ্ট হইয়! যায়। প্রত্যক্ষধারা 

এবং স্মৃতিকেও প্রমা বলিতে পারা যায়, অগৃহীতগ্রাহী এই কথা 
বলিলেও তাহাদের বাদ দেওয়৷ যায় না। ম্থতরাং অগৃহীত অংশের 
পরিচয় দিতে হইবে। স্বপ্রকাশীভৃততত্তছ্যক্তিভিন্ন বলিয়। অগৃহীতের 
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পরিচয় দিলে প্রত্যক্ষধারাদিস্থলে সেই সেই জ্ঞানব্যক্তিভিন্ন কোন বিষয় 

অগ্ৃহীত না ধাঁকায় স্মৃতি এবং প্রত্যক্ষধারাদির ব্যাবর্তন হইতে পারে 
বটে, কিন্তু এ প্রকার বলিলে বড়ই গৌরব হয়। 

অতএব স্ৃত্যার্গির প্রমাতব-খগ্ডন-ব্যপদেশে অগৃহীতগ্রাহিত্ববিশেষণশের 
কোন প্রয়োজন নাই'। ন্মৃত্যাদিকে পরমা বলিলে কোন অন্ুপপত্তি 

দাই। ইহা পরবর্তী নবা-নৈয়ায়িকগণের মত। প্রমাশব্দের পারিভাষিক 
অর্থ না করিয়া যরীশ্রুত যথার্থ জ্ঞানই প্রমা এইরূপ অর্থই তাহারা 
করিয়াছেন। প্রাচীন-নৈয়ায়িক উদ্দ্যোভকর উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ 
বলিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র তাশুপধ্যটাকায় স্মৃতিকরণের পু্থক্ 
প্রামাণ্যের আপত্তিভয়ে স্মৃতিভিম্ন যথার্থজ্ঞানকে উপলব্ধিশব্ের অর্থ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ গৃহীত- 
গ্রাহী হইলেও অপ্রমা নছে, কারণ - তিনিও অগৃহীতগ্রাহিহি প্র 
ব। প্রমাণের বিশেষণ দেন নাই। তিনি ধারাবাহিক প্রত্যক্ষকে প্রম। 

বলিবার জন্য এ বিশেষণ ধাহারা দেন ভীাহাদের মতের প্রতিষেধ 

করিয়াছেন। প্সৃতিভিন্নয এই কথাটী বলায় অবাধিতবিষয় লইয়া 
প্রবৃত স্মরণাত্বক জ্ঞানের প্রমাত্ববিষয়ে তাহাদেরও কোন মতক্মৈধ 
ছিল না, ইহ! আমার মনে হয়। প্রথম প্রত্যক্ষ ঘেরূপভাবে বিধয় প্রকাশ 

করে, ২য়, ৩য় প্রত্যক্ষাদিও সেই ভাবেই কাধ্য করে, সুতরাং প্রথম 
হইতে শেষ পধ্যস্ত সকল অবাধিতবিষয়ক প্রত্যক্ষই উপলব্ধি অর্থাহ 

প্রম! ইহাই বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন । 

কিন্তু উদয়ন কুন্ুমাঞজলির চতুর্থন্তবকে প্রথম, 'কারিকায় বলিয়াছেন 
থে যাহা যথার্থ অনুভব, তাহাই প্রমিতি। স্মতরাং তীঙ্নার মতে স্মৃতি 

॥ বার্থ হইলেও অঙ্গু্ভবভিন্ন জ্ঞান বলিয়া প্রমিতি নহে। অভগ্রব 

স্থৃতিকরণেরও প্রন্মাণত্বের আপত্তি নাই। পূর্ববমত অপেক্ষ! উদ্ন্ধনের 
" স্বর্গ এই যে ঘথার্থজ্ানমাত্রকে প্রতি বলিয়।' আবার প্রমাশপতঙের 

জন্তরগত প্রমাপছের অঙ্যার্থরল্পনা করিতে হুইল ন1। প্রজীন মীমাঃদর 
প্রন্াক্ষরও ফথার্থ রেবদকে প্রম! বলিয়াছেন, কিন্তু অন্যকৌশলে ধারাবাহিক 
প্রচার প্ঙ্ধার বঙকাহ। গিয়েছেন এরং স্ৃতিতর প্রাদাত্ব খঞ্চল 
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করিয়াছেন, সেই কৌশলটা হইতেছে এই যে, যে জাতীয় প্রৃত্যেক 
জ্ঞানটাই নিজের অনুরূপ অন্য কোন জ্ঞানের পরে হয়, কোনটাই 
পর্ধ্ধে হয় না, তজ্জাতীয়ভিন্ন ভ্টানই প্রমা, এবং তাহাই অগৃহীতগ্রা্থী 1 
ধারাবাহিক প্রত্যক্ষম্থলে প্রত্যক্ষধারার মধ্যে ২য় প্রত্যক্ষ ১ম প্রত্যক্ষের 
এবং ওয় প্রত্যক্ষ ২য় প্রত্যক্ষের এই রীতিতে পের পর প্রত্যক্ষ পূর্ব 

পূর্ধব অনুরূপ প্রত্যক্ষের অনন্তর হইলেও ১ম প্রত্যক্ষটা শ্বতুল্যাকার 
অন কোন প্রত্যক্ষের পরবর্তী না হওয়ায় অথচ প্রথম প্রত্যক্ষটাও 

একজাতীয় জ্ঞানসামান্যের মধ্যে গণিত হওয়ায় ধারাবাহিক যথ্ঃর্থ 

প্রত্যক্ষকে প্রমা বলিলে কোন হানি হইল না। কিন্তু স্মৃতিমাত্রই নিজের 

অনুরূপ স্বকরণীভূত অনুভবের পরবর্তী হওয়ায় প্রমা৷ হইতে পারিল ন!। 
নব্য-নৈয়ায়িক জগদীশ তর্বালঙ্কার শবশক্তি-প্রকাশিকা গ্রন্থে এই মতা 

উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মতেও প্রমার ছৈরপ্য প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্ত 
বিশ্বনাথ সাধারণতঃ প্রমার স্বরূপ বাহ! বলিয়াছেন, প্রমাণলক্ষণের পরিচঞ্জে 

প্রমার লক্ষণ করিতে গিয়া স্মৃতিব্যাবর্তনের জঙ্য প্রমাণলক্ষণে নিষিষট 
পরমার অন্য স্বরূপ দ্বেখাইয়াছেন। এই কথ! পূর্বেব দেখাইয়াছি। জয়ন্ত 
অর্থজন্যজ্ঞানকে প্রমা বলিয়াছেন, তিনি অগৃহীতগ্রাহী জ্ঞানকে প্রমা! বলেন 
নাই। তাহার মতে ধারাবাহিক জ্ঞান গৃহীতগ্রাহী হইলেও অর্থজন্য বলিয়া 
প্রমা হইতে পারিবে। প্রত্যক্ষভ্জানের বিষয় প্রত্যক্ষের সমকালবৃত্তি 
বলিয়। প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্থজন্য হইলেও অনুমিতিরপ পরোক্ষ জ্ঞানেরও 

অর্থজন্যতার উপপাদন জয়ন্ত স্বয়ং করিয়াছেন । এবং এ যুক্তি অনুসারে 

কোন ছ্ঞেয় বিষয়ের ধর্তমানত্ববোধনেচ্ছায় শব্দ প্রযুক্ত হইলে সেই শঞ্ধা- 
জন্য বোধকে অর্থজন্য বলা জয়ন্তের অনুমোদিত হইতে পারে। ' কিন্তু 

নব্যমতে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ বিষয়জগ্য, অগ্য জ্ঞান নহে। জয়স্তের এই 

কল্পনাটী অভিনব বলিয়। মনে হয়। বিশেষতঃ অনুমিতি বা শকের 
সকলবিষয় অতীত হইলে তাদৃশবোধকে অর্থজন্ বল! সম্ভবপর ন.হু।' 

তবে তাদ্বশবোধকে অর্থজন্যক্কাতীয় বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
[ অর্থাৎ অর্থজন্য অন্ুমিতিবিশেষ ব। শঙ্বিশেষকে গ্রহণ করিয়া অভীত- 

সর্ধ্ববিষয়ক অনুমিতি বা শব্দের তজ্জাতীয়তানিবন্ষস সকল অনুমিতি 
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বা সকল শব্দকে গ্রহণ করিতে পারা যায়] কিন্তু কোন ন্মৃতি 
অর্থজন্য না হওয়ায় স্মৃতি অর্থজন্তজাতীয়ও হইতে পারে না । উপমিতিও 
অর্থজন্য, কারণ-উপমিতির রিষয় তত্ৃশুপদবাচ্যতা; বিষয় যেরূপ 

প্রত্যক্ষের সমকা'লবৃত্তি বলিয়া কারণ, সেইরূপ তন্তৎপদবাচ্যতাও উপমিতির 
সমকালবৃত্তি বলিয়া! কারণ হুইতে পারে, স্তুতরাং উপমিতিও অর্থজন্ত । 

লৌকিক জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই জয়ন্ত আলোচনা করিয়াছেন, ইহা! আমার 
মনে হয়, কারণ__-অলৌকিক প্রত্যক্ষগুলি অর্থজন্য বলিয়া মনে হয় ন|। 

কারণ_-যোগীদের অতীত এবং অনাগত বিষয়ে প্রত্যক্ষ হুইয়। থাকে । 
ক কিন্তু মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রত্যক্ষথণ্ডে সন্নিকর্ষবাদ-রহ্ছে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ- 
বিচার-প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষমাত্রের বিষয়জন্ভতা আছে এই বলিয়া কাহারও 

মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই মতে কেবলমাত্র অলৌকিক বিষয় লইয়৷ 
কোন প্রত্যক্ষ হয় না, সকলপ্রত্যক্ষে লৌকিক বিষয় থাকিবেই এই 
কথ৷ পাওয়া যায়। অতএব সেই মতে লৌকিক বিষয়ও বিষয় হওয়ায় 
সকল প্রত্যক্ষই বিষয়ুজন্য হইতে পারে। কিংবা অলৌকিক প্রত্যক্ষও 
বিষয়জন্থ প্রত্যক্ষজাতীয় বলিয়া বিষয়জন্যপ্রত্যক্ধজাতীয়মাত্রই প্রত্যক্ষ- 

লক্ষণের লক্ষ্যার্থ এই কথা বলিয়াও মথুরানাথ অলৌকিক প্রত্যক্ষকে 
বিষয়জন্যপ্রত্যক্ষের অন্তভূক্তি করিয়াছেন। এই রীতির অনুসরণ করিলে 

জয়ন্তও অলৌকিকপ্রত্যক্ষকে বিষয়জন্য বা বিষয়জন্তজাতীয় বলিয়! 
তাহারও প্রমাত্ব সমর্থন করিতে পারেন। যদি কেবলমাত্র প্রত্যক্ষই 

বিষয়জন্য হইত, তাহা হুইলে সর্ববজ্কল্প গৌতম খধিও প্রত্যক্ষের লক্ষণে 
গুরুশরীর ইন্ড্রিয়ার্থসনিকর্ষোৎপন্নত্বকে প্রত্যক্ষের সর ন| দিয়া! অর্থোৎ- 

পন্নত্বকে বিশেষণ দিতেন । 

কিন্তু তত্বচিস্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডে গঙ্গেশের প্রত্যক্ষলক্ষণ-বিচারপ্রসঙ্গে 

প্রত্যক্ষের লক্ষণীস্তর দেখিলে মনে হয় যে, গঙ্গেশ প্রত্যক্ষবাতিরিক্ত 

জ্ঞানকে অর্থজন্য বলিতেন না। স্থতরাং জয়ন্ত স্মৃতির প্রমাত্ববাবর্তনের 

: & মন চৈবং সর্বাংশে অলৌকিকপ্রত্যক্ষত্ত বিষয়াগস্তত্বাৎ তত্রাব্যাপ্তিরিতি বাচাং তম্তাপ্যাত্াষ্জংশে 

লৌকিকত্বে যাধকাভাবেন বিবয়জন্ততবাৎ প্রত্যক্ষমাজন্তৈষ নারি লৌকিকত্বনিয়মাৎ । ইতি 
ভডাক্ছধুওসরিরর্ধবাদ্রহদ, ৫৫১-পৃ.। . ..-. 1... .. 

চা 
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জন্ত' যে মুক্তি দেখাইয়াছেন, গঙ্গেশের প্রত্যক্ষের লক্ষণাস্তর দেখিলে তাহ! 
গজেশের সম্পূর্ণ অননুমোদিত ইহ! আমার মনে হয়। গঙ্গেশ প্রত্যক্ষথণ্ডে 
সঙ্গিকর্ষবাদগ্রন্থে বলিয়াছেন “যহ। 'বিষয়ত্বেন স্ববিশেষ্যজন্যং জ্ঞানং জদ্য- 
প্রত্যক্ষম” । মথুর্নানাথ ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন__“বিশেস্ব- 
পাদং বিষয়মাত্রপরং স্বপদঞ্চানাদেয়ম্। তথা চ বিষয়ত্বেন বিষয়জং জ্ঞানং 

লৌকিক প্রত্যক্ষমিতার্থঃ।৮ অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানও যদি অর্থজন্য হইত, 
তাহা হইলে গঙ্গেশ প্রত্যক্ষের এইরূপ লক্ষণীস্তর দেখাঁইতে পারিতেন না, 
যাহার অর্থ বিষয়জন্য জ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষ । এবং গঙ্গেশ .জ্ঞানের 
স্বপ্রকাশতাবাদ-নিরাকরণপ্রসঙ্গে প্রত্যক্ষখণ্ডে অনুব্যবসায়-বাদ-গ্রস্থে যাহ 

প্রত্যক্ষের অজনক, তাহ! প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না এই কথ! 

বলিয়। বিষয় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষাত্বক জ্ঞানমাত্রের জনক, অন্য জ্ঞানের 

নহে, ইহা জন্পূর্ণভীবে সমর্থন করিয়াছেন। অতএব মঞ্জরীকারের 

অনুমিত্যাদির অর্থজন্যতা-প্রদর্শন পরবর্তী নব্য-নৈয়ায়িকগণের প্রতিকূল 
বলিয়্াই আমার মনে হয়। 

গজেশ স্মৃতির অপ্রমাত্ব-সমর্থন অন্য যুক্তির দ্বারা করিয়াছেন। তিনি 

প্রত্যক্ষখণ্ডে সবিকলপকবাদে অনেকরকমে স্বৃতিমাত্রের অযথার্থতা সমর্থন 
করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে অনুভব এবং ্যুতি (স্মরণ) 

সমানবিষয়ক । তবে স্মৃতির আকার সেই ঘট, সেই পট এই রকম 
যে হয়, তাহার কাঁরণ সংস্কীর। সংস্কীরই “সেই, অংশটুকু আনাইয়! 
ছ্বেয়। “সেই, অংশটুকু স্মৃতির বিষয় হয় নাঁ। স্মৃতির বিষয় হুইলে 
জনুভ্ভব এবং স্মরণের .এ বিষয় লইয়৷ প্রভেদ হইয়া যাইত। স্মৃতির 

বিশেধকারণ সংক্ষীরের এইরূপ প্রভাব আছে যে, যাহার বলে “সেই, 
অংশটুকু স্মৃতির বিষয় না হইলেও পরের নিকট স্মৃতির পরিচয় দিতে 
গেলে সেই” “সেই” বলিয়৷ স্বৃতির পরিচয় দিতে হয়। 

সংস্কারই 'সেই' “সেই” এই প্রকার শব্দপ্রয়োগের ( তচ্ছব্দ-প্রয়োগের ) 
হেতু । এইরূপ প্রত্যক্ষম্থলেও প্রত্ক্ষের পরিচয় দিতে গেলে এই ঘট, 
এই পট, এইরূপে ইদম্শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু “ইদম্, অংশটুকু 
প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। প্রত্যক্ষাত্মক অনুভূতির পক্ষে কাল বা রূপ- 

৪ 
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রসাদি ধগ্মবিশেষ যাহা কিছু বিষয় হয়, তাহা বতঁমানরূপেই হইয়া 
থাকে, স্মৃতি এবং অনুভব সমানবিষয়ক বলিয় প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত 
কালাদি এ বর্তমানরূপেই স্মৃতির বিষয় হইয়া থাকে কিন্তু স্থৃতিকালে 
এঁ কালাদি বর্তমানরূপে বিষয় হইতে পারে না। কারণ--তখন সে 
কাল নাই, এবং ধন্ত্ী.থাকিলেও রূপ-রসাদির পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। 
স্থতরাং এই মতে প্ররত্যক্ষানুভূতির পরবর্তী স্মৃতির অপ্রমাত্বের সমর্থন 
হইল। দ্বিতীয়মতে স্মৃতিমীত্রই অপ্রমা, তবে সেই অপ্রমাত্বের কারণ 
বিষয়জন্ত্বাভাব নহে। কিন্তু অনুভব এবং স্মরণের বিষয়কৃত আকার- 
ভেদ অপ্রমাত্বের কারণ। কথিত “সেই, অংশটুকু অনুভবের বিষয় না 

হইলেও স্মরণের বিষয় হয়। কিন্তু স্মরণ অননুভূতবিষয়কে লইয়৷ 
প্রবৃস্ত হইতে পাঁরে না। কাঁরণ-_সংস্কার স্মরণের বিষয় জুটাইয়। দিয়া 
থাকে। এরূপ অবস্থায় স্মরণমাত্রই সংস্কীরসীমা লঙ্ঘন করিয়া “সেই 
অংশটুকু ( তদংশটুকু ) গ্রহণ করায় অপ্রম| হইয়া পড়িতেছে। 

যদিও যে সকল স্মরণের বিষয় অবাধিত, এবং প্রসুতি অনুভূতিও 
প্রমা, স্থুতরাং সেই সকল স্মরণ অবাঁধিত বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত হওয়ায় যথার্থ 
হইলেও কিন্তু সেই সকল স্মরণ ও স্বজনক অনুভবের অগোচর আকস্মিক 
তদংশ লইয়! প্রবৃত্ত হওয়ায় প্রমা বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে সম্পূর্ণ 

অসমর্থ। এইমতে প্রত্যক্ষকালে যে ধর্ম্মের সম্বন্ধ যাহার উপর বর্তমানরূপে 
গৃহীত হয়, অন্যকালে সেই ধর্মের অতীতভাবই তদংশের অর্থ । ্ 

তৃতীয়মতে স্মৃতিমীত্রই অযথার্থ (অর্থাৎ ভ্রম ), কারণ--স্মৃতিমাত্রের 
বিষয় বাধিত। কারণ-স্মৃতির যাহা! যাহা৷ বিষয় হয়, তাহা বর্তমান 
ভাবেই বিষয় হইয়া থাকে । অতীত বা অনাগতভাবে স্মৃতি কাহাকেও 
বিষয় করে না। স্মৃতির এইরূপই স্বভাব। অথচ স্মৃতিকালে স্মৃতি- 
বিষয়গুলির মধ্যে সকলে বর্তমান থাকে না। গুণ আকার এবং কাল- 
প্রভৃতির কত প্রকার পরিবর্তন হইয়৷ গিয়াছে । কিংবা জ্ঞানমাত্রেরই 

* অয়ং ঘট ইত্যক্র যন্ধন্মবৈশিষ্ট্যং ভাঁদতে, তগ্ভাতীতত্বং ততাঁ ইতি তত্বচিন্তামশো প্রত্যঙ্গথ্ে 
সবিকল্পকবাদঃ, ৭৪৩ পুঃ। , 
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বর্তমান পদার্থই বিষয় হইয়া থাকে । স্মৃতিও যখন জ্ঞান, তখন তাহারও 

পক্ষে এরূপ নিয়ম । কিন্তু স্মৃতির পক্ষে উহা! সম্ভব নহে, স্ৃতরাং 
উহ ভ্রম। এবং যকালে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, জ্ঞান সেই সময়েরই 
গ্রাহক হয় বলিয়াও স্মৃতি অতীতকাঁলকে গ্রহণ করিতে পারে না, 

বর্তমানকালকেই গ্রহণ করে। স্মৃতির পক্ষে কালভিন্ন অন্যান্য বিষয় 

সংস্কারপ্রাপ্ত। কেবলমাত্র এ কালবিশেষ জ্ঞানসামগ্রীলবধ। 
স্বতরাং সেই ঘট, সেই পট ইত্যাদিরূপে স্মৃতির বিষয়ীতূত বর্তমান 

কালকে অতীতকালরূপে প্রকাশ করায় স্মৃতির ভ্রমত্ব অবাঁধিত। এই মতে 
কালাংশ লইয়া এবং বিষয়াংশ লইয়া স্মৃতির ভ্রমত্ব দেখান হইয়াছে। 
[ অর্থা বর্তমানকালকে অতীতকালরপে প্রকাশ করায় ও অতীতবিষয়কে 

বর্তমানরূপে প্রকাশ করায় স্মৃতির ভ্রমত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । ] 

কিংবা কথিতরীতি অনুসারে স্মৃতি-জ্ঞানটা ভ্রম নহে, কিন্তু যাহার 
যে ধর্ম নাই, বা যে ধন্মীটা নাই, তাহাঁর সেই ধর্ম আছে বা সেই 
ধর্্ীটী আছে এই ভাবেই [ অর্থাৎ ধর্ম বা ধন্মীর বর্তমানত্বরূপে ] 
সেই ঘট, সেই পট ইত্যাদিপ্রকারে স্মৃতি হয় বলিয়াই স্থৃতিমাত্রই 
ভ্রম। ধর্ম বা ধনীর বর্তমানত্ব-প্রকাশক জ্ঞানসামান্যের সামগ্রী এবং 
ততুসহকৃত সংস্কার এ প্ররার স্মৃতি উৎপন্ন করে। তদংশ লইয়া 

জ্ঞান হইলেই যে ভ্রম হয়, তাহাঁও নহে, কারণ--ণতখন সেই ইনি, 

এইরূপ প্রমাজ্ঞানও দেখা যায়। এই যুক্তি অনুসারে কেবলমাত্র 

ধন্মীর বর্তমানত্ব লইয়াই প্রত্যভিজ্ঞার প্রমাত্ব বুঝিতে হইবে। স্মৃতিতে 
তদংশের পরিত্যাগ করাও চলে না, করিলে ধন্মীতে যে ধর্মমটা তৎকালে 
নাই, তাহা ততকালে আছে, ইহা স্মৃতি বুঝাঁইতেছে, ইহা হইত না। 

অপরের মতে স্মৃতির অযথার্থতা-পক্ষে অনেক কথা আছে, গ্রস্থ- 

গৌরবভয়ে তাহা৷ পরিত্যাগ করিলাম । সাংখ্য-মীমাংসাদি দর্শনেও স্মৃতির 

্রমাত্ব স্বীকৃত নাই। পরবর্তী কোন নৈয়ায়িক স্মৃতিকে প্রমা৷ বলিলেও 

কেহই স্মৃতিকে প্রমাণ বলেন নাই। কেবলমাত্র জৈনদর্শনে স্মৃতিকে 

স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা হইয়াছে । এই কথ প্রমাণসন্বন্ধীয় আলোচনার প্রসঙ্গে 
টিপ্ননীতে পূর্বের ব্যক্ত করিয়াছি । 
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& অপরে পুনরবিসংবাদকত্বং প্রমাঁণসামান্যলক্ষণমাচক্ষতে ৷ তছুক্তক্- 
ণ' প্রমাণমবিসংবাদকত্বঞ্চ প্রাপকত্বমুচ্যতে । জ্ঞানম্ত চ প্রাপকত্বং সৃখ- 

ছুঃখসাধন-সমর্থ-পদা্ঘপ্রাপ্ডি-পরিহারভূতায়াঃ প্রবৃত্তেনিমিত্বং প্রদর্শকত্বদেৰ । 
.জ্ঞানপ্রদঘণিতে হি বিষয়ে প্রবৃতৌ সত্যাং প্রান্তির্বতীতি প্রাণ্তিং প্রতি 
প্রমাণস্ প্রদর্শকত্বমেব, ব্যাপারঃ। প্রদর্শয়তা হি তেন সোহ্্থঃ প্রািতো৷ 

ভবতি, যথা হর্তব্যং প্রতি রাজ্ঞামাজ্ঞাদানমেৰ হর্তৃত্ম। তছুক্তম্-- 
প্রাপণশক্তিঃ প্রামাণ্যমিতি । লোকেহপি চ প্রদশিতং বস্তু প্রাপয়তঃ 

প্রমাণত্বব্যবহারঃ। তচ্চ প্রাপকত্বং প্রত্যক্ষানুমানয়োরুভয়ো রপ্যস্তীতি 
প্রমাণসামান্যলক্ষণম্। তত্র প্রত্যক্ষহ্য বন্ত্ুন্বলক্ষণবিষয়ত্বাৎ .তন্য 'চ 

ক্ষণিকত্বেন প্রাপ্তযসম্তবেহপি তৎসন্তানপ্রাপ্তেঃ সন্তানাধ্যবসায়জননমেব 

প্রাপকত্বম্। অনুমানম্ত ত্বারোপিতার্থবিষয়ত্বেহপি মূলভূতবস্তক্ষণপা রম্পর্য্য- 
প্রভবত্বান্মণিপ্রভামণিবুদ্ধিবৎ তৎপ্রাপ্তা প্রাপকত্বম। তদিদমধ্যবসিত- 

প্রাপকত্বং প্রামাণ্যম্, ] অধ্যবসিতন্তাবস্তত্বেহপি তম্মূলবস্তপ্রাপ্তযা। নির্বহতি 
যথাহ্ধ্যবসিত প্রাপকঞ্চ প্রমাণমিতি মতম্। 

অপরে বলেন যে, অবিসংবাদকত্ব প্রমাণের সামান্যলক্ষণ। প্রমাগ- 

মাত্রই অবিসংবাদী এই কথার ছার াহা (তাহাদের শানে) উদ্ক 

হইয়াছে । শ্বপ্রকাঁশিত বিষয়কে যাহা পাওয়াইয়া দেয়, তাহাকেই 

* বৌদ্ধাং। 

+ প্রষাণমবিসংবার্দি অবিসংবাদকত্বঞ্চ প্রাপকত্বমুচ্যতে এষ এব পাঠোধ সমীচীনঃ। মা 

প্রীপকত্বপক্ষে বৌদ্ধসিদ্ধান্তঃ_তম্মাদর্থাছুৎপত্তাবপ্য্ত জ্ঞানন্তাপ্তি কশ্চিদবস্ঠকর্তব্যঃ প্রাপকব্যাপার:। যেন 
কৃতেনার্থ; প্রাপিতো ভবতি | স এব চ প্রমাঁণফলম্। যদনুষ্ঠানাৎ প্রাপকং ভবতি জানম্। উতত্* পুরতাৎ, 

গুযৃতিধিব্াপ্রযর্শনসেব প্রাপকন্ত প্রাপকব্যাপারো নাম। তদেষ চ প্রত্যক্ষমর্থপ্রতীতিরাপবর্ধব্নিযগহ। 

অতন্তবে প্রমাপকলম্। ভায়বিনদু, প্র, প.। অপি চ বৌদ্ধমতে বিষ়জন্তং প্রত প্রমাশং, দ্ধ 

নির্ধিককল্পকমেব, ঘটাবে; ক্ষণিকতয়! ঘটা্যৎপত্তিতৃতীরক্ষণে জাতন্ত ঘটাদিসবিকয়াকনত ঘটামিবিবং 
ন সপ্তবতি। কাব্যনিয়ভ্পূর্ববর্তিন এব কারণত্বাৎ। | 

! আনুমানন্ত প্রশিতপ্রাপকতানুপপত্ত্যা। পক্ষাত্তরমনুহতম্.। 
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ক্ধিসংবাদী বলা হইয়! থাকে। [ অর্থাৎ জ্ঞানের সাহায্যে বস্তপ্রকাশ 
হুইজ, কিন্ত সেই বস্তটা সেম্থানে ন! থাকায় তাহা পাঁওয়া৷ গেল না, 
শ্রইরূপ হইলে তাহা প্রমাণ হইবে না। তাহা! বিসংবাদী হইবে ।] 
(এরাই মতে জ্ঞানই প্রমাণ) এবং সেই প্রমাণীভূত জ্ঞানটা স্বপ্রকাশিত 
বিষয়টাকে! য়ে আনাইয়া দেয়, তাহা! নহে, কিন্ত স্খসাধনসমর্থ বা 

ছুঃখসাধনসমর্থ বস্তর প্রাপ্তি বা পরিত্যাগরূপ প্রবৃত্তির কারণরূপে বিষয়- 

প্রদর্শনরূপ কার্ম্যও করাইয়া, দেয়। 
এ ভাবে বিষল্পপ্রদর্শনই প্রাপকত্ব। [ অর্থাৎ যাহার সাহায্যে যাহাকে 

বে ভাবে বুঝিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া, ব্যবহারকালেও যদি তাহার সেই 
ভাবটা সম্পূর্ণ বায় থাকে, একভাবে বুঝিয়। আনিতে গেলে যদি স্বতঃসিদ্ধ 
বাবাম্তর দেখা যায়, তবে সেই প্রবর্তক জ্ঞানটা প্রমাণ হইবে না।* বিষয়ের 
সহিত ইক্জিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ প্রথমে যে নিধ্বিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা 
নমজাত্যাদি-যোজনাত্মক সবিকল্পক-জ্ঞানরূপ-ব্যাপারের সম্পাদন করিয়। 
অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত স্থখের প্রাপ্তি ব অনাকাজিক্ষিত দুঃখের নিবৃন্তির হেতু 

হয়, এইরূগে হেতুভাবটাই প্রাপকত্ব, এবং তাহাই অবিসংবাদকত্ব। ] 
: - ক্ষারণ-”জ্ঞানরূপপ্রমাণকর্তৃক বিষয়প্রদর্শনরূপ কাধ্যের সম্পাদন 

ঘটিলে চেষ্টা হয়,. তাহার পর (গ্রাহ্য বিষয়ের ) প্রাপ্তি হয়। এইজন্য 
শ্রাপ্তির পক্ষে প্রমাণের . বিষয়প্রদর্শনই একমাত্র ব্যাপার। [ অর্থাৎ 

প্রমাণ ' দি বিধয়প্রদর্শন না করাইত, তাহা হইলে চেষ্টা হইত না, 
এঁধং "চেষ্টার .অভাৰে বিষয়প্রাপ্তিও ঘটিত না। ] কারণ-_প্রমাণ বিষয়- 
প্রদর্শন সম্পাদন দ্বারা, বিষয়প্রাপ্তি ঘটাইয়া দেয়। যেরূপ রাজা ম্বয়ং হরণ 
না! করিলেও হরণ করিবার আদেশ করায় ( সৈম্তগণ হরণ করিলেও ) হরণ- 
কর্কা বলিয়৷ পরিচিত হ'ন। সেরূপ প্রমাণ স্বয়ং বিষয়প্রাপ্তিরপ ফলের 
কর্তা ঘা হইলেও ( প্রমাত। কর্তা হইলেও ) বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার 
হ্যয্স্থা। করায় বিষদ্বপ্রাপক বলিয়া পরিচিত হয়।] প্রাপণশক্তিই 

যা এই কথ৷ বলিয়া তাহা৷ কথিত হুইয়াছে। লৌকিক ব্যবহারেও 
রখ যায়, যে, প্রদশিত-বস্তলাভের যাহা প্রধান সহায়, তাহাকেই 
প্রমাণ বলিয়া ব্যবহার কর! হয়। এবং সেই প্রাপকত্ব প্রত্যক্ষ এবং 
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অনুমান উভয়ত্রই আছে, এইজন্য তাহ! প্রমাণের সামান্যলক্ষণ । সেই 
প্রমাণদয়ের মধ্যে বস্ততৃত স্বলক্ষণটা % প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় বলিয়্৷ 
এবং সেই স্বলক্ষণটা ক্ষণিক বলিয়। তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব হইলেও 
তৎসন্তানের (একপ্রকার বস্তধারার ) প্রাপ্তি সম্ভবপর বলিয়া তাদৃশ- 
সন্তানবিষয়ক অধ্যবসায়ের সম্পাদনই প্রাপকত্ব বলিতে হইবে। [ অর্থাৎ 

যদিও জ্ঞান এবং গ্রাহোর সন্বন্ধ আছে, তথাপি জ্ঞান উপাদেয় বস্ত্র 

প্রাপক হুইতে পারে না। বীজ এবং অস্কুরের সম্বন্ধ থাকিলেও বীজ 

অঞ্কুরের বা অঙ্কুর বীজের প্রাপক হইতে পারে না। কেবলমাত্র বীজের 

দ্বারাই যদি অস্কুরপ্রাপ্তি খটিত, তাহা হইলে লোকের পরিশ্রম করিবার 
প্রয়োজন থাকিত না! । 

কিন্তু, প্রমাণীভূত জ্ঞানটা প্রথমে নামজাত্যাদ্দি-যোজনাময় সবিকল্পক- 
জ্ঞান সম্পাদন করে। তাহার পর উপাদাতা উপাদানে প্রবৃত্ত হয়। 

তাহার পর গ্রাহ্ের প্রাপ্তি ঘটে। এই জন্যই প্রমাণ উপাদেয় বস্ত্র 
সাক্ষাৎ প্রাপক নহে, কিন্তু তাদৃশসবিকল্পকজ্ঞান-সম্পাদনঘ্বারা উপাদেয় 
বস্তর প্রাপ্তিসীধনের অনুকূলসামধ্যশালী। এই জন্যই প্রীপণশক্তিকে 
প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ কর! হুইয়াছে। প্রাপকত্বকে প্রামাণ্য বল! হয় 

নাই। এই মতে নিধিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কারণ-_তাহা 

বিষয়জন্য । নিধিকল্পকপ্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, সবিকল্পক প্রত্যক্ষটি তজ্জন্য 

নহে। বিষয় ক্ষণিক বলিয়। সবিকল্পকপ্রত্যক্ষকালে তাহার সত্ত। নাই? 

নিরধিকল্পকপ্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, তাহাকে গ্রীহা বলে, এবং সবিকল্পক: 

প্রত্যক্ষের যাহ বিষয়, তাহাকে অধ্যবসেয় বলে ।ণ' , : 

* ঘন্যার্থভ্ত সংনিধানানংনিধানাভ্যাং জ্ঞানপ্রতিভানভেদন্ডৎ ব্বলক্ষণম্। ন্যায়বিনুঃ- হু. প্র. প্. 

বন্ত জানবিষয়স্ত সন্িধানং নিকটদেশাবস্থানিম্, অসঙ্নিধানং দুরদেশাবস্থানম্। তন্মাৎ বঙ্িধানাদসন্নিধানা্চ 

জ্ঞানপ্রতিভামস্ত গ্রাহাকারম্য ভেদঃ ক্ফুটত্বাস্ফুটত্বাত্যাম্। যোহি জ্ঞানন্য বিষয়ঃ সন্গিহিতঃ নন্ শ্ষুটমাালং 
জ্ঞানস্ত করোতি, তৎ স্বলক্ষণম্। সর্বাণ্যেব বুনি দৃর়াদশ্ছ্টানি দৃশ্তত্তে, সমীপে শ্ষুটানি। ' ভাতের 

সবলক্ষণাঁনি। ইতি ধর্দোত্তরাচার্্যকৃতা টাক! । 

+ অন্তো হি গ্রাহাঃ, অন্কশ্চাধাবসেয়ঃ | প্রত্যক্ষন্ত হি ক্ষণ একে। গ্রাহাঃ। অধাবসোর প্রভা, 

পন্লেন নিশ্চয়েন সন্তান এব। সস্তান এব চ প্রত্যক্ষ প্রাপণীয়ঃ | 528454422 
ইতি স্তায়বিনুটাক!। প্রঃ পঃ ২২ পৃঃ 
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সবিকল্পক জ্ঞানকে অধ্যবসায় বলে। স্বলক্ষণটা নিধিকল্পক প্রত্যক্ষের 

বিষয় হইয়া থাকে । প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত যে বন্তুটা নিকটে অবস্থান 
করিলে নুস্প্টরূপে গৃহীত হয়, এবং দূরে অবস্থান করিলে অস্পষ্টরূপে 

গৃহীত হয়, তাহাই স্বলক্ষণ। এঁ স্বলক্ষণ বিষয়টাও ক্ষণিক। স্তরাং 

নিবিকল্পক প্রত্যক্ষকালে ও প্রাপ্তিকালে তাহার সত্ত! থাকে না। কারণ-_ 
নিধিকল্পকপ্রত্যক্ষাবধি প্রাপ্তিকালপর্ধ্যস্ত এক বস্তু থাকিতেই পারে না। 

কারণ--পূর্ববাপর সকল বস্তর ২য় ক্ষণে বিনাশ হইয়া যায়। বস্ত এক 
হইলে প্রমাণপ্রদশিত বস্তুর প্রাপ্তি সম্ভবপর হইত। ব্যক্তিত্বহিসাবে 

সম্ভবপর ন| হইলেও একজাতীয় প্রবাহের অন্তর্গতত্ব বিধায় অগৃহীতভেদ 
তদাকার ব্যক্যন্তরের প্রাপ্তি সম্ভবপর হুইয়া৷ থাকে । এইজন্য ক্ষাণিক বস্ত- 
সন্তানই অধ্যবসেয় হইয়া থাকে। [ অর্থাৎ প্রমাণীভৃত নিবিকল্পক- 
প্রত্যক্ষের ফলীভূত সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় এবং এই সবিকল্পক- 
প্রত্যক্ষের ঘার৷ তাদৃশ সন্তানের ( একজাতীয় ক্ষণিক-বস্তধারার ) প্রাপ্তি 

হইয়৷ থাকে ] যদিও অপর প্রমাণ অনুমান ( বৌদ্ধমতে অনুমিতিই প্রমাণ) 
কল্পনাময় (নামজাত্যাদিযোজনাময় ) বস্তকে লইয়! প্রবৃত্ত, তথাপি এ 
কল্পনার আশ্রয়ীভূত বস্তুক্ষণটা সত্য, এবং অগ্রমিতিকাল ও তদুর্ধকাল পর্য্যন্ত 

তাদৃশ বন্তর প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়! এ কল্পনাময় অনুমিতি তাদৃশ- 
প্রবাহপ্রসূত। (ধর্মী না৷ থাকিলে এ কল্পনা! কাহার উপর হইবে? স্তৃতরাং 

এঁ কল্পনাময় অনুমিতি তাঁদৃশ বস্তসন্তীন-প্রসূত ) অতএব মণিপ্রভার প্রতি 
মণিভ্রমকারী ব্যক্তি যেরূপ মণিভ্রমের অনন্তর মণির আনয়নে প্রবৃত্ত হইলে 
মণি প্রাপ্ত হয়, স্রেপ এ কল্পনাময় অনুমিতির কর্তী ব্যক্তি আরোগিত- 
বস্তু আনিতে গেলেও বথার্থ তাদৃশ বস্তসন্তানকে পাইয়া থাকে । স্থাতরাং 
অনুমানপ্রমাণেরও প্রীপকত্ব আছে। অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই 
যে, এই অধ্যবসিত-প্রাপকত্বই প্রামাণ্য । (প্রদশিত-প্রাপকত্ব প্রামাণ্য 
নহে, কাঁরণ--অনুমানস্থলে বিষয়ের প্রদর্শন হয় না । ) আরোপ্যমাণটা 

মিথ্যা হইলেও আরোপাধিকরণ সত্যবস্তর প্রবাহটা সত্য বলিয়া 
তাহার প্রাপ্ডির দ্বারাই প্রমাণ অধ্যবসিতের প্রাপক হয়, এই মতটা 
উপপক্ন হুয়। 
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উক্ত স্বলক্ষণটী অর্থক্রিয়াকারী হয় বলিয়া সত্য, মিথ্যা বা অন্গুঘেয় 
সামান্য ব্যবহারাযোগ্য বলিয়। অর্থক্রিয়াকারী হয় না; সুতরাং অনুমানের 

বিষয় স্বলক্ষণ হইতে ভিন্ন। দৃরত্ব-নিকটত্বপ্রযুক্ত. অনুমেত্ততার €কাঁন: 

ভেদও হয় না। যাহা অর্থক্রিয়াকারী নহে, তাহা৷ সহ পদার্থ ই দছে।। 
অনুমানস্থলেও অনুমেয় অপ্রাপ্ত থাকে বলিয়া অর্থক্রিয়াকারী নহে, 

স্বতরাং অনুমানের বিষয় সত্য নহে, উহা! আরোপামাপ। স্বলক্ষণভিনস 

মাত্রই আরোপামাঁণ। তাহ! হইলেও যেরূপ মণিপ্রভার প্রতি মণিজমকারী 

ব্যক্তি মণির আনয়নে প্রবৃত্ত হইয়া মণি পাইয়া থাকে, সেরূপ অনুযাতারও 

অনুমেয়ের আনয়নে প্রবৃত্তি আদিলে অনুমিতিরপ আরোপের ধশ্থীড়ুত 
সতপদার্থসন্তানের উপস্থিতি ঘটিলে তাদৃশ বন্তসন্তানের প্রাপ্তি. '্টিয়! 
থাকে। অনুমাতা অনুমান না করিলে অনুমেয় বিষয়টা আনিতে প্রবৃত্ত 
হইত না। এবং প্রবৃত্তি না আসিলে তথাকথিত বস্তুর প্রাপ্তিও নর না। 

অতএব অনুমানেরও প্রাপকতারপ প্রামাণ্য আছে। ' 

নিধিকল্পক জ্ঞানই একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কারণ তাহাই বিধান 
উহার পর নামজাত্যাদি-যোজনাত্মক সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। বিষয় ক্ষণিক 

বলিয়া তাহা৷ সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের পূর্বেবে নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এঁ 
সবিকল্পকপ্রত্যক্ষটা বিষয়জন্য নহে বলিয়া! ভ্রমমাত্র। এ কল্পনার ক্ষেত্র: 

্ঞানগত আকার। এ আকারটা বাহাপদার্থের উপর আরোপিত হয়। 
এ আরোপই অধ্যবসায়। এ আরোপটা যাহার উপর হষ়্, 
তাহাই অধ্যবসেয়,। এবং সেই বাহ পদার্থের প্রাপ্তি হয়। সুতরাং 
অধ্যবসিত-প্রাপকত্ব প্রামাণ্যের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। এ অধ্যবসায়টা 
যখন আরোপ, তখন উহা ভ্রম। স্থতরাং উক্ত ভ্রমের অধিষ্ঠানটী: মিথ্যা'' 
হইলে বস্তপ্রাপকত্বরূপ প্রামাণ্য বাধিত হইয়া পড়ে; এইরূপ আশস্কা 
মনে করিয়া প্রাপকত্বরূপপ্রামাণ্যবাদী বলিতেছেন যে, আরোপটা (শ্রম 
স্থতরাং তাহার আকার নামজাত্যাদি-যোজনা সতা.'নহে তথাপি ' পখং 

তাহার মিথ্যাত্ব-নিবন্ধন অপ্রাপ্তি ঘটিলেও আরোপের আশ্রয়-সন্তানটা 
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সত্য বলিয়া! তাহার প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। স্থতরাং প্রামাণ্যের লক্ষণও 

উপপন্ন হয়। সবিকল্পক জ্ঞান স্বগত যেরূপ আকারকে বাহাপদার্থের 
উপর আরোপ করে, অনুমান-প্রমাণ সেইরূপ আকারে আকাঁরিতভাবে 
বাহাবস্তর প্রাপক হয়। অনুমান আরোপিত রূপ লইয়াই প্রবৃত্ত হয়। 
অনুমানের বিষয় আরোপিত রূপ। এ আরোপিত অযথার্থ বিষয়কে 
যথার্থরূপে অনুমাতা বুঝে বলিয়৷ অনুমানমাত্রই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ন্যায় 
সবল প্রমাণ নহে। অনির্দেশ্য অনারোপিত অসাধারণ তত্বই প্রত্যক্ষ- 

প্রমাণের বিষয়, সুতরাং নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রকৃষ্ট প্রমাণ । সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষের বিষয় আরোপিত রূপ অতএব তাহা ভ্রম। এই সকল কথ! 
ধর্ম্মকীত্তির ন্যায়বিন্দু এবং দিভ্নাগের প্রমাণ-সমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থে স্থস্প$- 
ভাবে আলোচিত আছে। 

প্রমীণ সর্বত্রই যে বিষয়প্রাপ্তি ঘটাইয়! থাকে তাহা নহে, তাহ। যদি 
হইত তাহা হইলে টাদ দেখার পর চাদ পাওয়া যাইত। এইরূপ আশঙ্ক! 
করিয়৷ বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্্যটাকায় প্রমাণ-নির্ববচনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
যে, প্রমাণের প্রীপকত্ব প্রবর্তকত্ব। প্রমাণ স্বজ্ভাপিত বিষয়ে প্রবৃত্ত 
করে, এবং প্রবৃত্তির পর চেষ্টাদি হইলে বিষয়প্রাপ্তি ঘটে। এই 
জন্যই প্রমাণকে প্রাপক বল৷ হয় 

স্যায়বিন্দুকারও প্রাপকত্ব কি, তাহা বুঝাইতে গিয়। এ প্রবর্তকত্বকেই 
প্রাপকত্ব বলিয়াছেন। ন্যায়বিন্ুকার তাহার বিশদার্থ করিতে 

গিয়া বলিয়াছেন যে পপ্রবৃত্তিবিষয়-প্রদর্শকত্ধমেব প্রাপকত্বম” [ অর্থাৎ 

বিষয়-জ্ঞাপনদ্বার! প্রবৃত্তি-সম্পাদনই প্রমাণের কার্ধ্য, এবং তাহাই 
প্রাপকত্ব ]। * 

অতশ্চ পীতশখাদিগ্রাহিণাং শখ্াদিমাত্রপ্রাণ্তৌ সত্যামপি * ন 

প্রামাণ্যম্ ষথাঁবগতন্তাপ্রীপ্তেঃ, অবগতো হি পীতঃ শঙখঃ, প্রাপ্যতে চ শ্বেত 

ইতি তন্মাদ যথাবগতার্থপ্রাপকত্বমবিসংবাদকত্বং প্রামাণ্যমিতি | 

ক পীতশখাদিজ্ঞাঁনানামিতি পাঠ সমীচীনঃ। 

২৫ 
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অন্বুনাদ 

অতএব পীতবর্ণ শঙ্খ ইত্যাদিরূপে ভ্রান্তদর্শার ( পিত্তদোষদুষিত 
ব্যক্তির) যে ভাবে শঙাঁদি বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, প্রাপ্তিকালে শঙ্খাদির 
সেই ভাবটা থাকে না। ( আরোপিতপীতবর্শশূন্ত ) কেবলমাত্র শঙ্খাদদির 
প্রাপ্তি হয়। কেবল শখাদির প্রাপ্তি হইলেও গীতশঙ্খবিষয়ক জ্ঞানের 

প্রামাণ্য থাকিবে না। কারণ-_-অবগতি অনুসারে বিষয়প্রাপ্তি হয় নাই। 

[ অর্থাৎ অবগতি অপেক্ষায় প্রাপ্তির বিষয় অন্যবিধ হইয়া গিয়াছে। ] 
কারণ-_-শঙ্খকে পীত বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, আর শুক্রবর্ণ শঙখ্খের প্রাপ্তি 
ঘটিতেছে। [ অর্থাৎ জ্ঞান এবং প্রাপ্তির বিষয়গত মিল নাঁই।] সেই 
জন্য বলিতেছি যে, জ্ঞানের সহিত প্রাপ্য বিষয়ের মিল রাখিয়। যদি বিষয়- 

প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে এ ভাবের প্রাপকত্বই প্রামাণ্য হইবে। এবং 
এ প্রকার প্রামাণ্যই অবিসংবাদকত্ব। 

তদেতদনুপপন্নম্। ইদমেব তাব্দ্ ভবান্ ব্যাচষ্টাং কিং প্রদণিতপ্রাপকং 
প্রমাণম্ উতাধ্যবসিতপ্রাপকমিতি ? তত্রানুমানে তাবৎ প্রদর্শনমেব 

নাস্তি, কা বথা তৎ্প্রাপণম্য ৷ প্রত্যক্ষে তু বাঢ়ং প্রদর্শনমস্তি ন 

তু প্রদশিতং প্রাপ্যতে, ক্ষণিকত্বেনাতিক্রান্তত্বা। অধ্যবসিত প্রাপণমপি 
ভুর্ঘটম্। অধ্যবসায়স্ত ভবন্মতে বস্তবিষয়ত্বাভাবাৎ, অবস্তনশ্চ প্রাপ্ড- 

মশক্যত্বাৎ। তহছুক্তং ভবন্ভির্ষথাধ্যবসায়মতত্বাদ যথাতত্রঞ্চানধ্যবসায়া- 

দিতি। মূলভূতবস্তপ্রাপ্ডিস্ত কাকতালীয়ম, ন তু তদন্যতরেণাপি প্রমাণেন 
স্পৃষ্টম্, যদ্ গন্বা প্রাপ্যতে। 

সম্তানপ্রাপ্তা তত্প্রাপ্তিরিত্পি ন যুক্তম্। অন্তানম্য ভেদাভেদ- 

বিকল্লাভ্যামনুপপদ্ভমানত্বাৎ । এতচ্চ সবিস্তরং ক্ষণভঙ্গভঙ্গে নিরূপয়িষ্যতে । 

অন্মুলাদ 

সেই এই মতটা অসঙ্গত। তুমি কেবল এই কথাটার উত্তর দাঁও-_ 
প্রদ্শিতপ্রাপকত্ব প্রমাণের লক্ষণ, কিংবা অধ্যবসিতপ্রাপকত্ব প্রমাণের 
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লক্ষণ; এই মাত্র আমাদের জিজ্ঞান্ত ৷ যদি ১ম পক্ষটা তোমার সম্মত 
হয়, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে, সেই ছুই প্রমাণের মধ্যে 
অনুমানস্থলে অনুমেযের সহিত ইন্দ্িয়সন্নিকর্ষ না থাকায় প্রদর্শনই 
সম্ভব হয় না, তাহার প্রাপণ তো দুরের কথা৷ কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণ- 

" স্থলে প্রদর্শন স্বীকার করি বটে, কিন্তু যাহার প্রদর্শন হয়, তাহার প্রাপ্তি 
ঘটে না। কারণ-_সতুপদীর্ঘমাত্রই ক্ষণিক বলিয়। প্রদর্শন হইবামাত্র 

প্রদর্শনের বিষয়ীভূত বস্তরটা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । ২য় পক্ষটাও বলিতে 
পার না, কারণ-_যাহা বিকল্লিত, তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব। কারণ--তোমার 

মতে কোন সত্যপদার্থ অধ্যবসায়ের অর্থাৎ বিকল্পের ( কল্পনাত্মক জ্ঞানের ) 

বিষয় হয় না, এবং যাহা কল্পনার বিষয়, অর্থাৎ শুক্তিরজতের ন্যায় যাহা 

আরোপিত, তাহা প্রাপ্তির অযোগ্য । সেই কথা তোমরা বলিয়াছ, 
যে স্থলে আরোপ হয়, সেস্থলে সেই আরোপিত বিষয়টা মিধ্যা। আর 
যে স্থলে আরোপ হয় না, সে স্থলে সেই অনারোপিত বিষয়টা সত্য । 
ইহাই সেই কথা । | 

(যাহা অধ্যবসিত অর্থাৎ নামজাত্যাদিযোগে আরোপিত, তাহারই 
গ্রহণে সকলে প্রবৃত্ত হয়) কিন্তু কাকতালীয়ন্যায়ে কদাচিৎ কাহারও 

পক্ষে মূলভূত ( অনির্দেশ্য ) বস্ত্র প্রাপ্তি ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা 
তথাকথিত প্রমাণছ্বয়ের মধ্যে কোন প্রমাণেরই ক্ষেত্র নহে, যাহা 

গতিবিধির দ্বার! প্রমাণের সাহায্যে প্রমাত। পাঁইতে পারেন। [ অর্থাৎ 
প্রমাণের উৎপত্তিকালে মুলবন্তুটী ক্ষণিকতা-নিবন্ধন নষ্ট হইয়৷ গিয়াছে। 

সুতরাং প্রমাণাধীন বস্তপ্রকাশ হইতে চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত 
কোন বন্তই থাকে,না। ইহা স্বীকার না করিলে ক্ষণিকতার ব্যাঘাত 
ঘটে।] 

যদি বল যে, মূলভৃত বস্তুর উৎপত্তিকাল হুইতে প্রাপ্তিকাল পর্যস্ত 
স্থায়ী একটা প্রমেয়সন্তান ( একজাতীয় প্রবাহ) স্বীকার করিয়া তাহার 
প্রাপ্তিকেই মূলভূত বস্তর প্রাপ্তি বলিব। ইহাঁও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা । 

কারণ__সন্তানটা সন্তানী অর্থাৎ ব্যটি অপেক্ষায় ভিন্ন কিংবা অভিন্ন এই 
প্রকার ২টী বিরুদ্ধ তর্কের ছার! সন্তানের উপপত্তি করা যায় না। 
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[ অর্থাৎ তাহার স্বরূপনির্্েশপুর্ববক সমর্থন কর! যায় না।' কারণ-_ 
অতিরিক্ত পক্ষে তাহাঁকেই স্থায়ী বল! যাইতে পারায় ক্ষণিকত্ববাদের 
হানি হয়। অনতিরিক্ঞপক্ষে সন্তান স্বীকার করিলেও পূর্ব্ববণথ প্রাপ্তির 
অনুপপত্তি থাকায় প্রমাণলক্ষণ ব্যাহত হয়।] এবং ইহা! বিস্তারপূর্ববক 
ক্ষণিকত্ববাদ-খগুন-প্রকরণে পরে বলিব। 

৪ 

ননু কাল্পনিকেহপি সন্তানে সতি সংবৃত্তা! প্রমাণলক্ষণমিদং নিবনক্ষ্যতি | *% 

যথোক্তং সাংব্যবহারিকশ্যৈতৎ প্রমাণস্য লক্ষণং বস্ততত্তবনাদ্ভাবিষ্া- 
বাসনারোপিত-গ্রান্গ্রাহকাদিভেদপ্রপঞ্চং ভ্ঞানমাভ্রমেবেদমিতি কিং 

প্রীপ্যতে কো বা প্রাপয়তীতি, সোহয়ং পলায়নপ্রকারইৰ প্রস্ুয়তে । 
কেয়ং সংবৃত্তির্নাম ? সাহপি সত্যসতী বা ইতি বিকল্প্যমাঁন। নৈব ব্যবহার- 

কেতুর্ভবতি। অবিষ্ভাবাসনাকৃতশ্চ ন ভেদব্যবহারঃ। কিন্তু পারমাধিক 
এবেতি সাঁধয়িষ্যতে । সাংবৃত্তসন্তানকল্পনায়াং বা জাত্যবয়বিগপ্রভৃত- 

য়োহপি সাংবৃত্তাঃ কিমিতি নেষ্যন্তে। বুত্তিবিকল্লাদিবাধকোপহতত্বা্দিতি 
'চেৎ সন্তানেহপি জমানঃ পন্থা ইতি কদাঁশালন্বনমেতৎ্। তন্মাদসম্ভবি 

দ্রশিতপ্রাপকত্বমিত্যলক্ষণমেতৎ। 

অনুবাদ 

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, সন্তানও সত্য নহে, 
উহাঁও কাল্পনিক, ইহা স্বীকার করিলেও তথাকথিত'( অধ্যবসিত-প্রাপকত্ব- 

রূপ) প্রমাণলক্ষণের কোন হানি হইবে না। কারণ__অবিষ্ভাই এ 

লক্ষণের নির্ববাহক হইতে পারিবে । 

[ অর্থাৎ উক্ত প্রমাণ-লক্ষণটাও যথাযথ নহে। উহারও গঠন 
অবিষ্ভাকৃত। অধ্যবসিত বিষয়টা যখন কাল্পনিক, তখন তদঘটিত 
লক্ষণকে আমরা যথাষথ বলি না। ] 

* দির্বক্যাতে এব এব সমীচীন পাঠঃ। 
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যথ। কথিত হইয়াছে যে, ইহ! বাস্তবিক প্রমাণের লক্ষণ নহে, ইহা 
ব্যাবহারিক প্রমাণের লক্ষণ। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু এই বাহা জগতের 

স্বতন্ত্র একটা সন্ত নাই, উহা! জ্ঞানস্বরপ; কেহ গ্রাহা, কেহ ব 
গ্রাহক এই যে ভেদদৃষ্টি, উহা! অনাদি অবিষ্ভার আনীতসংস্কারজনিত। 
অতএব কে বা প্রাপ্য আর কে বা প্রাপক এই সকল কিছুই নাই-- 
ইহাই আমাদের বক্তব্য। ইহা সঙ্গত কথ! নহে। কারণ__ এইরূপ 
কথন বিচারকাধ্যে অক্ষম ব্যক্তির পলায়নসদৃশ । অবিষ্ভা কাহাকে 
বলে? তাহাও পারমাথিক বা মিথ্যা? এই ২টা পক্ষের মধ্যে 

অন্যতর পক্ষ স্থিরীকৃত না হওয়া পর্যন্ত অবিদ্ভাকে কারণ বলিয়। কোন 

মতের উত্থাপন কর! চলে না। | 

[ অর্থাৎ অবিষ্ভার স্বরূপটী বিচারাসহ। স্তুতরাং যাহার স্বরূপবিষয়ে 
সন্দেহ, তাহা গ্রাহ্া-গ্রাহকাদিরূপ ভেদব্যবহারের কারণ হয় না।] 

বিশ্বজগণ্ না থাকিলেও অবিগ্ভাজন্য সংস্কারই এই বিশ্বজগদ্িযয়ক 
মিথ্যা-ব্যবহারের একমাত্র কারণ, ইহাও ঠিক নহে। কিন্তু এই বিশ্ব 

জগৎ সত্য, এবং তাহার ব্যবহারও সত্য, ইহা পরে যুক্তি প্রদর্শনপূর্ববক 
সমর্থন করিব। 

কিংব। সন্তান প্রকৃতপক্ষে না থাকিলেও তাহার কল্পন। যদি অবিদ্াকৃত 

স্বীকার কর, তাহা হইলে জাতি জাতিমদ্ভাব এবং অবয়ব-অবয়বিভাব 
প্রভৃতিও অবিগ্ভাকল্পিত হইতে পারে, তাহা স্বীকার কর না কেন? 
যদি বল যে বৃত্তিবিকল্লাদি তাহার বাধক [ অর্থাৎ আমর! সমবায়-সম্বন্ধ 

মানি 'না। ভাদাত্য-সম্বন্ধে জীতি জাতিমানের উপর থাকিতে পারে 
বটে, কিন্তু এ তাঁদাত্যও উপপন্ন হয় না। কারণ--জাতি জাতিমান্ 
হইতে ভিন্ন বলিলে গো এবং অশ্বের যেরূপ তাদাত্যু হয় না, সেরূপ 
জাতি এবং জাতিমানেরও তাদাত্্য হইতে পারে না। এবং অভিন্ন 

বলিলে ধর্্মধর্মিভাব অনুপপন্ন হয়। যেরূপ অশ্ব অশ্বের ধর্ম হয় না, 

ইহাঁও তন্রপ। ভেদাভেদবাদও ব্যাহত। অবয়বাবয়বিভাবও অসঙ্গত। 

সমবায়সম্বন্ধে অবয়বী অবয়বে থাকে ইহা স্বীকার করিলেও অবয়ব 

এবং অবয়বীর ভাব উপপন্ন হয় না। কারণ-_একটা অবয্নবীর যতগুলি 
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অবয়ব অর্থাৎ স্থুল সুন্ষম যতগুলি অবয়ব আছে, এঁ সমগ্র অবয়বের 
উপর অবয়বীর সম্পূর্ণভাবে ( পর্য্যাপ্তভাবে ) * একটী বৃত্তি কিংবা 
অবয়বভেদে অবয়বীর বৃত্তি ভিন্ন? যদি ১ম পক্ষ স্বীকার কর, তাহা! 
হইলে অবয়বগুলি অবয়বীর নিয়ত অত্যাজ্য আধার বলিতে হুইবে। এবং 
এ আধারগুদলর মধ্যে সকলের প্রত্যক্ষ হওয়। সম্ভবপর নহে বলিয়া 

অবয্পবীর প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয়। যেরূপ আকাশের প্রত্যক্ষ ন৷ 

হওয়ায় আকাশ এবং ঘটগত দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয় না। ২য় পক্ষটী যদি 
সম্মত হয়, তাহা হইলে একটা অবয়বের উপর ধে সময়ে অবয়বী থাকে, 
ঠিক সেই সময়ে সেই অবম্নবী অন্য অবয়বের উপর থাকিতে পারিবে না। 

যেরূপ মৈত্র যে সময়ে কলিকাতায় থাকে, সে সময়ে স্থানান্তরে থাকিতে 
পারে না। একটা বস্ত্র একসময়ে বিভিন্নস্থানে অবস্থান বিরুদ্ধ। 

যদি বল যে একটী অবয়বীর অবয়বগুলির প্রতি একটা বৃত্তি বটে, কিন্ত 
তাহা। সম্পূর্ণভাবে নহে, পরস্থ্ব তাহা আঁংশিকভাবে, তাহ! হইলে সমগ্র 
আধার প্রত্যক্ষ না হইলে অবয়বীর প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয় না। 

অবয়বীর একদেশের প্রত্যক্ষ হওয়ায় অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইল বলিয়া 

গণ্য হইবে, যেরূপ অসির কতকাংশ খাপের মধ্যে থাকিলেও বহিঃস্থিত 
কিছু অংশ দেখা যায়। তাহাঁও বলিতে পার না, কারণ অবয়বে আংশিক 

ভাবে অবস্থান করিতে গেলে সেই অবয়বে অবস্থানের উপযোগী সেই 

অবয়বগত অন্য অবয়বকে অবচ্ছেদকরূপে কল্পনা করিতে হয়, এবং সেই 

অন্য অবয়বেও অবয়বীকে রাখিতে গেলে আবার সেই অবয়ব্গত 
অন্য অবয্নবের কল্পনা করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। 

ইহাই বৃত্তিবিকল্প। ণ* বৃত্তিবিকল্লের মোটামুটি অর্থ, সন্বন্ধ লইয়৷ নান! 
তর্কবিতর্ক ৷ ] 

এই কথাও বলিতে পার না। কাঁরণ___সন্তানস্বীকারপক্ষেও সমান 
যুক্তি। 

%' অবরবের সহিত অসন্বদ্ধ অবযবীর কোন অংশ থাকিতে পারে, এরপভাবে অবস্থান নহে । 

1 এই সকল কথা বেদাস্তদ্শনে তর্কপাে জারস্তণাধিকরণে ব্যক্ত আছে। 
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[অর্থাৎ সন্তানী হইতে সন্তানের ভেদীভেদ লইয়! নানা! তর্কবিতর্ক 

উপস্থিত হয়, এবং তাহার মীমাংসাঁও হয় না। ] অতএব সন্তান স্বীকার 

করিলে ক্ষণিকত্ববাদ সমধিত হইবে এইরূপ আশ! কুআশা। অতএব 
উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, ( ক্ষণিকত্ববাদিবৌদ্ধের মতে) দশিত- 
প্রাপকত্বরূপ প্রমাণ-লক্ষণ উপপন্ন হয় না। স্থতরাং এ মতে ইহ প্রমাণের 
লক্ষণই হয় না। 

অব্যাপকঞ্চেদং লক্ষণম্। উপেক্ষণীয়বিষয়বোধশ্যাঁব্যভিচারাদি-বিশেষণ- 

যোগেন লব্প্রমাণভাবশ্যাপ্যনেনাসংগ্রহাৎ। 

নন্ুু কোহয়মুপেক্ষণীয়ো নাম বিষয়ঃ? স হাপেক্ষণীয়ত্বাদেব % 

নোপাদীয়তে চে স তহি হেয় এবানুপাদেয়ত্বািতি নৈতদ্ যুক্তম্। 
উপেক্ষণীয়বিষয়স্থয স্বসংবেগ্ত্বেনা প্রত্যাখ্যয়ত্বাৎ | 

এবং এই লক্ষণ করিলে অব্যাপ্তিদোষ হয়। কারণ-_সংসারে সকল 

বিষয়ই গ্রাহা নহে, কেহ বা গ্রাহ্থ কেহ বা উপেক্ষণীয়। যাহা উপেক্ষণীয়, 
ত্বিষয়েরও যাথার্থ্যতা-নিবন্ধন তাহার প্রতি উপেক্ষণীয়তা-জ্ঞানও ভ্রম- 

ভিন্ন, এবং উপেক্ষণীয়তা-বিষয়ে সংশয় ন। থাকায় ত্বিষয়ক জ্ঞানও 

সংশয়ভিনন, স্ৃতরাং উপেক্ষণীয়কে উপেক্ষণীয়রূপে যে বোধ, তাহাকে 

প্রমাণ বলিতেই হইবে । কিন্তু তোমার মতে তাহা প্রমাণ হইতে পারিবে 
না। কাঁরণ_এ প্রমাণে প্রাপকতা নাই। [ অর্থাৎ উপেক্ষণীয়-বৌধের 
ফল প্রাপ্তি নহে, কিন্তু উপেক্ষাই তাহার ফল। ] 

আচ্ছা, ভাল কথ], এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, উপেক্ষণীয় বিষয়ের 
স্বরূপ কি? [অর্থাৎ উপেক্ষণীয় বিষয়ের স্বতন্ত্র একটা স্বরূপ নাই] 
তাহা উপেক্ষণীয় বলিয়াই অগ্রান্ হইয়া থাকে এই কথ! যদি বল, তাহা 

ক হেয়োহর্থ উপাদেয়! বা। হোয়ে! হার্থে হাতুমিস্তছে। উপাদেয়োইপুযুপাঁদাতুম্। ন চ হেয়ো- 

পাদেয়াভ্যামন্ো রাশিরস্তি। উপেক্ষণীয়োইপ্যনুপাদেযত্বাদ্ধেয় এব। তত্ সিদ্ধিষ্ঠানমুপাঁদানঞ্চ। হেতুনিবন্ধনা 

হি সিদ্ধিরৎপত্তিরচ্যতে । জ্ঞাননিবন্ধন! তু সিদ্ধিরনুষ্ঠানমূ। হেয়হ্য হানমনুষ্ঠানম্। উপাদেয়স্ত 

চোঁপাদানম্। ততো হেয়োপাদেয়য়োহানোপাদান-লক্ষণাঁহনুষ্ঠিতিঃ সিদ্ধিরিত্যুচ্চতে। ইতি ধর্মোত্তরাচার্য- 

কুত। চ্যায়বিন্ু-টীকা, ৮ পৃঃ। 
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হইলে বলিব যে, তাহা! অগ্রাহ্থ বলিয়াই হেয়। [ অর্থাৎ উপেক্ষণীয়তা- 
জ্ঞানটী উপেক্ষণীয় বিষয়কে হেয়রূপেই প্রদর্শন করায় উপেক্গণীয়তা-জ্ঞান 
অপ্রমাণ নহে। যাহা হইতে অর্থসিদ্ধি হয়, তাহাই জম্যক্ জ্ঞান। এই 

জ্ঞান হইতে উপেক্ষণীয় বিষয়ের অগ্রাহাতাঁবশতঃ হানরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হইতেছে। জ্ঞানজন্য সিদ্ধি অনুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং 
বিষয়কে যথাযথভাবে প্রদর্শন করাই প্রাপকত্ব। ইহাই বৌদ্ধমত। ] 

এই বৌদ্ধমতটা সঙ্গত নহে। কারণ উপেক্ষণীয় বিষয়টা হেয় এবং 
উপাদেয় হইতে যে অতিরিক্ত, তাহা সকলেই মনে মনে জানিতেছেন। 

স্থতরাং তাহার অপলাপ করিবার উপায় নাই। [ অর্থাৎ হেয় কিংবা 
উপাদেয়.বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা হইতে উপেক্ষণীয়বিষয়ক জ্ঞানটা 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। তগুপক্ষে নিজ নিজ অনুভূতিই প্রমাণ। অথচ তাহাকে 

প্রমাঁণ বলিয়া লইবার কোন উপায় নাই, কাঁরণ-_বৌদ্ধমতে হেয় কিংব! 
উপাদেয়বিষয়ক জ্ঞানই প্রমাণ বলিয়া নিদ্দিষ্উ। ন্ুতরাং বৌদ্ধমতে 
প্রমাণ-লক্ষণ অব্যাপ্তিদোষে দুষিত । 

হেয়োপাদেয়য়োরস্তি হ্ঃখগ্রীতিনিমিত্ততা | 
যত্বেন হানোপাদানে ভবতন্তত্র দেহিনাম্ ॥ 

যত্বসাধাদ্বয়াভাবাদভয়শ্যাপি সাধনা । 

তাভ্যাং বিসদৃশং বস্ত স্বসংবিদিতমস্তি নঃ ॥ 
উপাদেয়ে চ বিষয়ে দৃষ্টে রাগঃ প্রবর্তিতে। 
ইভরত্র তু বিদ্ন্তত্রোভাবপি ছুর্লভৌ ॥ 

অন্যান 

যাহ। হেয়, তাহা দুঃখের কারণ হয়, এবং যাহা উপাদেয়, তাহা 

ন্থখের কারণ হয়। জীবমাত্রই হেয়কে ঘত্রপূর্ববক ত্যাগ করে, এবং 
উপাদেয়কে যত্রপূর্বক গ্রহণ করে। হেয় স্ছলে যত্বপূর্ববক ত্যাগের 
অনুষ্ঠান ২ উপাঁদেয়স্থলে ঘত্পূর্বক গ্রহণের অনুষ্ঠান থাকায় এবং 
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উপেক্ষণীয়ন্থলে . যত্রপূর্ববক অনুষ্ঠেয় হান এবং উপাদান না থাকায় 
উপেক্ষণীয় বিষয়টা হেয় কিংবা উপাদেয় বিষয় হুইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ) 
এই পক্ষে আমাদের নিজ নিজ অনুভবই প্রমাণ | 

গ্রাহা বিষয়ূটী দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার প্রতি অনুরাগ হইয়।৷ থাকে 
কিংবা! হেয় বিষয়টা দৃষ্টিগোচর হুইলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ হয়। কিন্ত 
উপেক্ষণীয় বিষয়টা দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ 
কিছুই হয় ন|। 

তত অনুপাদেযত্বাদ্ধেয় এবেতি তদপ্রযোজকম্। ন হোেবং ভবতি 

যদেতন্নপুংসকং স পুমাঁন্ অস্ত্রীত্বাৎ, স্ত্রী বা নপুংসকমপুংস্বাদিতি, স্ত্রী- 

পুংসাভ্যামন্যদেব নপুংসকং তথোপলভ্যমানত্বা। এবমুপেক্ষণীয়োহপি 

বিষয়ে হেয়োপাদেয়াভ্যামর্থান্তরং তথোপলম্তাদিতি ৷ 

যদেতৎ্-তৃণপর্ণাদি চকান্তি পথি গচ্ছতঃ | 

ন ধীশ্ছাত্রাদিব তত্র ন চ * কাকোদরাদিব ॥ 

তশ্মাছুপেক্ষণীয়জ্ঞানহ্য তমপ্রীপয়তোহপি প্রামাণ্যদর্শন্বানন প্রীপকত্বং 

তল্লক্ষণম্। ননু যাঁবান্ প্রামাণ্যস্য ৭" ব্যাপারঃ প্রাপণং প্রতি, তাবান্ 

উপেক্ষণীয়জ্ঞানম্য তমপ্রীপয়তোহপি প্রামাণ্যবিষয়ে তেন সাধিতঃ | । 

উক্তং হি রাজ্ঞামাদেষট ত্বমেব হ্তত্বং প্রদর্শকত্বমেব জ্গনস্ত প্রীপকত্বমিতি। 

তবন্যুবালে 

উপেক্ষণীয় বিষয় অনুপাঁদেয় বলিয়া হেয়, এই কথ যে বলিয়াছ, 

তাহারও কোন যুক্তি নাই। কারণ-__এই যে নপুংসক, সে স্ত্রীভিন্ন 

* কাঁকোদরঃ ফণীত্যমরকোষঃ। 

+ প্রসাণস্ত এষ এব শুদ্ধঃ পাঠ | 

ধু ব্যাপার ইতি শেষঃ। 

ত্৬ 
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বলির পুরুষ, কিংবা পুরুষভিন্ন বলিয়া স্ত্রী এইরূপ হয় না। কারণ. 

নপুংসক শ্ত্রীপুরুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, ইহা সকলেই উপলব্ধি করিয়! 
থাকেন। এইরূপ উপেক্ষণীয় বিষয়ও হেয় এবং উপাদের বিষয় 

হইতে জন্পূর্ণ পৃথক; কাঁরণ__সেইভাবেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। 
ইহাই আমার মত। ূ 

পথে যাইতে যাইতে যে (পতিত) তৃণ, পর্ণ প্রভৃতি (তুচ্ছ বস্তু) 
দেখা যায় তাহাদের প্রতি, ছত্রাদদি (পতিত) দেখিলে তাহাদের 
প্রতি যেরূপ বুদ্ধি হয় [ অর্থাৎ উপাদেয়তা-বুদ্ধি হয় ], কিংবা সর্পাদি 
দেখিলে তাহাদের প্রতি যেরূপ বুদ্ধি হয় [ অর্থাৎ হেয়তা-বুদ্ধি হয় ], 
সেইরূপ বুদ্ধি হয় না। [ অর্থাৎ পতিততৃণপর্ণপ্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুর প্রতি 
উপাদেয়তা-বুক্ধি বা হেয়তা-বুদ্ধি হয় না। তাহাদের প্রতি উপেক্ষাই 
হইয়। থাকে । ] 

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, উপেক্ষণীয়বিষয়ক জ্ঞান 

উপেক্ষণীয়-বিষয়ের প্রীপ্তিসাধক না হইলেও প্রমাণ হইয়া থাকে দেখা 

যায়। স্থতরাং প্রাপকত্ব প্রমাণের লক্ষণ হইতে পারে না। আচ্ছ৷ 
ভাল কথা, এখন পূর্ববপক্ষ এই যে, প্রমাণের প্রমেয়প্রাপ্তির পক্ষে 
যতটুকু পর্য্যস্ত ব্যাপার ঘটে, উপেক্ষণীয়বিষয়ক জ্ঞানের বিষয়প্রাপকতা 
না থাকিলেও তাহারও ততটুকু পধ্যস্ত ব্যাপার হইয়া থাকে; 
ব্যাপারটা উপেক্ষণীয়বিষয়ক জ্ঞানের প্রীমাণ্যের পক্ষে আছে। [অর্থাৎ 
উপেক্ষণীয়-বিষয়ক জ্ঞান এ ব্যাপারের বলে প্রমাণ হইতে পারে।] 
সেই জ্ঞান তাদৃশ ব্যাপার অর্জন করিয়াছে। কারণ-__কথিত 
আছে যে, রাজা স্বহস্তে হত্যা না| করিলেও হত্যাকার্য্য-সম্পাদনের 
জন্য আদেশদানই রাজার হনন-কর্তৃত্ব। তক্রপ বিষয়-প্রদর্শন-কারিতাই 
জ্ঞানের প্রাপকত্ব। 

মৈবম্। 
এবং প্রদর্শকত্বং হ্যা কেবলং তন লক্ষণম্। 

তচ্চ প্রচলদর্কাংশুঞলজ্ঞানেৎপি দৃশ্যতে ॥ 
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অন্নুবাদ . 

উক্ত পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গত নহে। কারণ__ কেবলমাত্র বিষয়-প্রদর্শন- 
কারিতাই ঘদ্দি প্রমাণের লক্ষণ হয়, তবে মরীচিকাঁয় যে জলভ্রম 
হয়, তাহারও প্রামাণ্য হউক। কারণ-_-এঁ ভ্রমেরও বিষয়-প্রদর্শকতা 
দেখা ঘায়। 

নম তত্র বিপরীতাধ্যবসায়জননাদপ্রামাণ্যং দর্শনং হি মরীচিস্বলক্ষখ- 
বিষয়মেব, সলিলাবসায়ন্ত জনয়দপ্রমাণীভবতি। তথ! ম্বেকমেব দর্শন” 
মনুকুলেতরবিকল্লোপজননতদনুত্পাদভেদাৎ ত্রিধ। কথ্যতে প্রমাণম্। 
অপ্রমাণং প্রমাণঞ্চ ন ভবভীতি। নীলজ্ঞানং হি নীলং প্রতি প্রমাণং 

নীলমিদমিত্যনুকূলবিকল্পৌোপজননাৎ।  নীলাব্যতিরেকি ক্ষণিকত্বমপি 
তেন গৃহীতমেব। তত্র তু প্রমাণ ন ভবত্যনুকুলবিক্ল্লানুত্পাদা। 
স্থৈর্ধ্ে তু তদ্প্রমাণং বিপরীতাবসায়কলুষিতত্বাদিতি। 

অন্মুবাচ 

আচ্ছ' ভাল কথা, এখন আমাদিগের ( বৌদ্ধসন্প্রদায়ের ) বক্তব্য 
এই যে, মরীচিকার উপর জলঙ্রমস্থলে উক্তদর্শনের যাহ! প্রক্কৃত বিষয় 
[ অর্থাৎ যাহ! প্রকৃত চক্ষুঃসন্গিকৃষ্ট সূর্ধ্যরশ্মি ] তাহার বিপরীত [ অর্থাৎ, 
বিরুদ্ধবিষয় জলের ] *সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, স্থতরাং ভাদৃশ 
সব্কল্পকজ্ঞাবের উত্তপাদক বলিয়া মরীচিকার উপর জলভ্রম কখনও 

প্রমাখ হইতে পারে না। কারপ--সূর্্রশ্মি উক্ত ভ্রমপ্রদর্শনের পক্ষে 

স্বলক্গশ বিষয় [ অর্থাৎ সত্যবিষয়] কিন্তু উত্ত স্বলক্ষণরূপ বিষয় লইয়া 
প্রবৃত্ত এঁ প্রত্যক্ষ জলবিষয়কসবিকল্পকজ্ঞান সম্পাদন করায় অপ্রমাণ 
হইল্লা পড়িতেছে। প্রত্যক্ষপ্রমাণ সম্বদ্ধে আমার যাহা মত, ভাহা! 

বঙগিতেছি, শুদ। প্রত্যক্ষপ্রমাণ একই সময়ে কোন একটা গৃহীত 
অনুকূল (অভিমত ) বিষয়ের জ্ঞাপন, ও কোন একটা গৃহীত অন্ুকূল- 
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বিষয়ের অজ্ঞাপন এবং ইক্জ্িয়ের অসম্বদ্ধ কোন একটী প্রতিকূলবিষয়ের 
জ্ঞাপন এই ত্রিবিধ কার্ধ্য করে বলিয়া প্রত্যক্ষ-প্রমাণকে ত্রিবিধ বল! 

হয়। [ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ একপ্রকার হইলেও উক্ত ত্রিবিধ 
কার্ধ্য করে বলিয়া প্রত্যেককে ত্রিবিধ বলা হয়। কার্য্যগত প্রকার-ভেদ 
প্রত্যেক প্রত্যক্ষ-প্রমাণের প্রতি আরোপিত হয়। ] এবং অপ্রমাণ প্রমাণ 

হইতে পারে না। [অর্থাৎ যে বিষয়ে অপ্রমাণ, সেই বিষয়ে প্রমাণ 
হুইতে পারে না। ] উদাহরণ-_যখন নীলের প্রত্যক্ষ হয়, তখন এ নীল- 
প্রত্যক্ষ নীলের পক্ষে প্রমাণ হয়, কাঁরণ__নীলরূপ বাস্তবিকবিষয়কে 
গ্রহণ করিয়া তাহারই সবিকল্পক জ্ঞীনকে উৎপন্ন করে। 

সদ্বস্তমাত্রই ক্ষণিক, স্থতরাঁং উক্ত নীলও ক্ষণিক, এবং উক্ত নীলগত 

ক্ষণিকত্ব নীলেরই স্বরূপ, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, অতএব নীল-গ্রহণ-কালে 
উক্ত ক্ষণিকত্বও গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু এ নীলের প্প্রত্যক্ষটা উক্ত 

্ষণিকৃত্বের পক্ষে প্রমাণ হয় না। কারণ-_-এ প্রত্যক্ষটী ক্ষণিকত্ববিষয়ক 
সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন করে না। কিন্তু নীলকে যখনই প্রকাশ করে, 

তখনই তাহাকে স্থায়ী বলিয়। প্রকাশ করে। এ স্থায়িত্টটা অবথার্থ 
বিষয় বলিয়া এ জ্ঞানকে কলঙ্কিত করিতেছে, অতএব উক্ত স্থায়িত্বের 
পক্ষে উক্ত প্রত্যক্ষটী অপ্রমাণ। এই পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-বিশেষের মত। 

যগ্েবমস্মিন্ প্রক্রমে সৃতরামিদং প্রমাণলক্ষণং ছুঃস্থম্। সন্তানাধ্যবসায়ঃ 

প্রাপণং প্রতি প্রমাণম্য ব্যাপার ইতি চ বশিতবানসি। অতশ্চ যথা 
মরীচিম্বলক্ষণদর্শনমুদকাধ্যবসায়জননাদপ্রমাণমেবং , স্বলক্ষণদর্শনমপি 

তদৃবিপরীতসম্তানাধ্যবসায়জননাদ প্রমাণীভবেদিতি। জন্তানে চ কাল্পনিকে 

ব্যবদিতে দৃশ্টাভিমুখঃ কিমিতি প্রবর্ততে ? দৃশ্যবিকল্প্যাবর্থাবেকীকৃত্য 
প্রবর্ততে যদি বা, অবিবেকাৎ প্রাপ্তিঃ শ্যাৎ, প্রমাণমপি দুরতন্তন্যাঃ ৷ 
তস্মান্ ন প্রাপকং প্রমাণম্। অপি চ প্রাপ্তযপ্রান্তী পুরুষেচ্ছামাত্র- 

হেতুকে ভবতঃ অর্থপ্রতীতিরেব প্রমাণকাধ্যাহবধাধ্যতে মানহ্য লক্ষণ- 
মতঃ কথয়ভিভ্তদ্বিশেষণং বাচ্যং ন পুনঃ প্রাপণশক্তিঃ প্রামাণ্য 

কথ়িতুং যুক্তমূ্। 
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তবন্যুনালে 

তোমর! যদি এই কথা বল, তবে প্রমাণলক্ষণের প্রস্তাবমুখেই প্রমাণ- 
লক্ষণের উপর দোষ আসিবে । কারণ (তোমর৷ প্রমাণকে প্রাপক বলায়) 

সম্তানগত অধ্যবসায় প্রাপ্তিরপফলের সাধক প্রমাণের নিজস্ব ব্যাপার ইহাঁও 
বর্ণনা করিয়াছ। [ অর্থাড তোমাদের মতে প্রমাণ প্রাপক, যাহ। অপ্রাপক, 

তাহ! প্রমাণ হইতে পারে না। কিন্তু সদ্বস্তমাত্রই ক্ষণিক বলিয়া 
প্রমাণগম্য বিষয়গুলিও ক্ষণিক। স্থতরাং তাহার প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটায় 

প্রমাণগম্য বস্তসস্তানকে প্রাপ্য এবং প্রাপ্তির পুর্বে ও . প্রমাণের পর উক্ত 
সম্তানবিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানকে প্রমাণের ব্যাপার বলিয়াছ। | অতএব 
যেরূপ মরীচিকায় জলভ্রমস্থলে সূর্ধ্যরশ্মি উক্ত প্রত্যক্ষের অবাধিত এবং 
অর্থক্রিয়াকারী বলিয়া স্বলক্ষণ বিষয় হইলেও জলরূপবিরুদ্ধ-বিষয়- 

ক্রান্ত সবিকল্পক মিথ্যা-জ্ঞানের সম্পাদন দ্বার! উক্তভ্রম অপ্রমাঁণ হুইয়। 
থাকে, সেরূপ প্রমাণগম্য ব্যক্তিমাত্রন্বরূপ স্বলক্ষণকে বিষয় করিয়া যে 

নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই প্ররত্যক্ষদর্শন ও নিজস্ববিষয় হইতে 
বিপরীত--সন্তানবিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানের সম্পাদন দ্বারা অপ্রমাঁণই হইয় 
যায়। ইহাই আমাদের মত। [ অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন প্রত্যক্ষ এবং তছুতপন্ন- 

সবিকল্পকের বিষয়'ভেদ হইলে এ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। ] 

এবং এ সম্তানটা কাল্পনিক, যথার্থ নহে, তাহাই সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় 
হয়, ইহাই যখন তোমাদের সিদ্ধান্ত, তখন জনসাধারণ দৃশ্য দেখিয়া কেন 
তদভিমুখে প্রবৃত্ত হয় [ অর্থাৎ বস্তমাত্রই যখন ক্ষণিক, তখন দৃশ্যও 
ক্ষণিক, প্রাপ্তিকবালে তাহার সত্তা অসম্ভব, ইহা জানিয়াও প্রত্যক্ষদর্শী 
কেন তাহার আনয়নে প্রবৃত্ত হয়? প্রত্যক্ষ এবং ব্যবহারসাধক 

সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় এক না হওয়ায় প্রবৃত্তি না হওয়া উচিত। ] 

অথব! যদি দৃশ্য স্বলক্ষণ এবং কল্পনীয় সন্তান এই উভয়কে অভিন্ন মনে 
করিয়৷ প্রবৃত্তি হয় বল, তাহা! হইলে বলিব যে, এ প্রাপ্তি ভ্রমমূলক 

হওয়া উচিত, সেই প্রাপ্তি হইতে প্রমাণও দূরে থাকে । [ অর্থাৎ এ 

প্রাপ্তি প্রমাণকৃত নহে। কারণ-_যাহা দৃশ্য, প্রাপ্তির সময়ে তাহা! 
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থাকে না। কারণ--বৌদ্ধমতে পদার্থমাত্রই ক্ষণিক, স্থৃতরাং বস্তপ্রাপ্তি 
প্রত্যক্ষমূলক এইরূপ ব্যবস্থা ভ্রমমূলক। ইহাই যদি হইল, তবে প্রকৃত 
পক্ষে প্রমাণের প্রাপ্তির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না।] আ্বতএব 

উপসংহারে ইহাই বক্তব্য ষে প্রমাণ প্রাপক হইতে পারে না। আরও 
একটা কথ! এই যে প্রাপ্চি এবং অপ্রাপ্তি পুরুষের একমাত্র ইচ্ছার 
অধীন হুইয়! থাকে, (প্রমীণের অধীন হয় না)। [ অর্থাৎ পুরুষের 
যদ্বি প্রান্তীচ্ছা না|! থাকে, তবে সহত্্র প্রমাণ প্রাপ্তিকার্য্যের লম্পাদন 
করিতে পারে না। ] অর্থের প্রতীতিমাত্রই প্রমাণের কার্য ইহাই আমর! 
নিশ্চয় করিয়। থাকি। অতএব প্রমাণের লক্ষণ বলিতে গেলে অর্থ- 

প্রতীতির পক্ষে দেই বিশেষণ বলিতে হুইবে। [অর্থাৎ প্রমাণলক্ষণ- 
ঘটক প্রমাণ-কার্য্য অর্থ-প্রতীতির পক্ষে অতিব্যাপ্তাদিবারক অর্থা- 
ব্যাভিচারিত্বাদি বিশেষণ দেওয়। উচিত । ] 

প্রাপণশক্তিই প্রামাণ্য ইহা বল! উচিত নহে। [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
যুক্তি অনুসারে প্রমাণের যখন প্রাপকত৷ অনুপপন্ন, তখন প্রাপণশত্তিকে 

প্রামাণ্য বল! উচিত নহে। কোন প্রমাণই যখন প্রাপক হইতে পারে 
না, তখন কোন প্রমাণে প্রাপণশক্তিও নাই । ] 

সাত্যস্ত বুদ্ধিবৃত্তিঃ প্রমাঁণমিতি প্রতিপননঃ। বিষয়াঁকাঁর-পরিণভেক্দিয়াদি- 

বৃন্তনুপাতিনী বুদ্ধিবৃত্তিরেব পুরুষমুপরপ্রয়ন্তী প্রমাণম্্। তছুপরক্তে। হি 
পুরুষঃ প্রতিনিয়তবিষয়দ্রষফী, সম্পন্ধতে। তদেতদহৃদয়জমম্। যে! হি 
জানাতি, বুধ্যতে, অধ্যবস্যতি ন তম্ত তণফলমর্থদর্শনমচেতনত্বান্মহতঃ। 

।যন্ত চার্ঘদর্শনং ন স জানাতি ন বুধ্যতে নাধ্যবস্তীতি ভিন্নাধিকরণত্বং 
প্রমাণফলয়োঃ ৷ জ্ঞানাদিধম্মযোগঃ প্রমাণং পুংসি ন বিষ্ভতে  তৎ- 
ফলমর্থদর্শনং বুদ্ধো৷ নাস্তীতি। 

অন্নুবাদ 
কিন্ত সাথ্যদর্শনকার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ বলিয়াছেন। বছিরিন্দিয়াদি- 

গভ বৃত্তি গ্াহাবিষয়ের আকারে পরিণত হুইবার পর তক্বন্ত যে বুদ্ধি 
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সৃষ্তি হয়, তাহাই পুরুযোপরাগ সম্পাদন করিয়! প্রমাঁণ হইয়া থাকে। 
কারণ-_.পুরুষ সেই বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ হইয়৷ নিয়ত বিষয়ের দ্র 
বলিয়! ব্যবহৃত হুন। 

(পুরুষ যখন তখন যে কোন বিষয়ের দর্শন করেন না, একটা 

নিয়মের অধীন হইয়া সেই নিয়মেই পরিচালিত বিষয়ের দর্শন করেন ।) 
[ অর্থাৎ সাঙ্খ্যমতে বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ । বহিরিক্দ্ি় বা মন যখন গ্রাহ 
বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয়, তখন এ বহিরিক্দ্িঘ বা মন এ বিষয়ের 
আকারে আকারিত হয়। বহিরিন্দ্রিয়ের ব মনের বিষয়াকারে আকারিত 
হওয়ার নাম বৃত্তি। এ বৃত্তির অব্যবহিত পরেই অন্তঃক রণনান্দী বুদ্ধি ও 
এঁ বহিরিক্দ্িয়াদিসম্বদ্ধ বিষয়ের আকারে আকাঁরিত হইয়া থাকে। 
অন্তঃকরণের বিষয়াকারে আকারিত হওয়ার নামও বৃত্তি। সেই 

অন্তঃকরণগত বৃত্তিরই নামান্তর জন্যজ্ঞান অনুভূতিপ্রভৃতি। অস্তঃকরণে 
এঁ বৃত্তি উৎপন্ন হইলে তাহ। অপ্রকাশিত থাকিয়া যাহার দ্বারা প্রকাশিত 
হয়, তিনিই পুরুষ। বৃত্তিমদন্তঃকরণে পুরুষের ছায়াপাত-নিবন্ধন বৃত্তি. 
মদন্তঃকরণের সহিত পুরুষের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেই কারণে এ বুদ্ধিবৃত্তি 
পুরুষে আরোপিত হয়। এ আরোপিত বুদ্ধির্ত্তিকি পৌরুষেয়বোধ, 
পুরুষোপরাগ, এবং প্রমাও বল! হয়। বৃত্তির দ্বারা অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা 

বাড়ে বলিয়া পুরুষ সেই সময়ে প্রতিবিদ্থিত হয়। স্থতরাং পুরুষ- 
প্রতিবিশ্বের কারণ এ বুদ্ধিবৃত্তি। স্ৃতরাং এ বুদ্ধিবৃত্তিই পৌরুষেয় বোঁধ 
নামক প্রমাজ্ঞান সম্পাদন দ্বারা প্রমাণ হুইয়। থাকে । 

[ বুদ্ধিবৃত্তির আরোপ যখন পুরুষে হয়, তখন পুরুষ যে বিষয়ের 

. আকারে বুদ্ধি আবারিত, সেই বিষয়ের ভ্রষ্টা হন। ]ঞ% এই সাথ্য মতটী, 
মনোনীত নহে। কারণ-_জ্ঞান অনুভূতি বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান বুদ্ধি 
নামক অন্তঃকরণের আশ্রিত, সেই বুদ্ধি অচেতন, স্থতরাং তাহার ফল 
অর্থদর্শন (দ্রফ্টত্ব) তাহাতে থাকিবে না। এবং যিনি অর্থদর্শন 

ধু য স্বদধং সং তদাকারোল্েখি বিজ্ঞানং তৎ প্রতাক্ষমূ। ৮৯ নূঃ সাত্যাদর্শনমূ। সম্বদ্ধং ভবৎ 

সন্বন্ব্থাকারধারি ভবতি ঘদ্ বিজ্ঞান বৃদ্ধিবৃতিততৎ প্রতাঙ্ষং প্রসাণমিত্যর্থ | বিজ্ঞানভিক্কুঃ। 
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করিবেন, [ অর্থাৎ যে পুরুষকে ভ্রষ্টা বলিতেছ। ] জ্ঞান অনুভূতি 
বা নিশ্চয় তাহার ধন্ম নহে। অতএব প্রমাণ এবং তাহার ফল 

একাধিকরণে থাকিল না। [ অর্থাৎ প্রমাণ এবং তাহার ফল একাধি- 
করণেই থাকে, ইহ নিয়ম, তাহার ব্যতিক্রম হইল। ] 

জ্ঞানাদি.ধন্নের যোগ প্রমাণ, তাদৃশ প্রমাণ পুরুষে থাকে না৷ এবং 
তাহার ফল অর্থদর্শন বুদ্ধিনামক অন্তঃকরণে নাই, এই পর্যন্ত আমাদের 
কথা। [ অর্থাৎ জ্ঞানাদি ধর্ম্মের * আরোপ পুরুষে করিয়। এ আরোপিত 
জ্ঞানাদি ধর্মকে প্রমাণ বল! চলিবে না। জ্ঞানাদি ধন্মের বাস্তবিক 
সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানাদি ধর্মকে প্রমাণ বলিতে হইবে। 
তাদৃশ প্রমাণ বাস্তবিক পক্ষে পুরুষে নাই, এবং তাহার ফল অর্থ 
দর্শনও বাস্তবিকপক্ষে বুদ্ধিতে নাই। অতএব তোমাদের মতে প্রমাণ- 
ব্যবহার অনুপপন্ন |] 

অথ স্বচ্ছতয়। পুংসো বৃদ্ধিবৃত্তযনুপাতিনঃ | ৭" 
বুদ্ধের্বা চেতনাকারসংস্পর্শ ইব লক্ষ্যতে ॥ ] 
এবং সতি স্ববাচৈব মিথ্যাত্বং কথিতং ভবেৎ। 
চিদ্ধর্ত্ো হি স্ষা! বুদ বুদ্ধিধর্ম্মশ্চিতে। মৃযা ॥ 
সাকারজ্ঞানবাদাংশ্চ $ নাতীবৈষ বিশিশ্যতে । 
ত্বপক্ষ ইত্যতোহমুষ্য তন্নিষেধানিষেধনম্ ॥ 
নিরসিধ্যতে চ সকলঃ কপিলমুনিপ্রক্রিয়া প্রপধ্োেহয়ম্ 
তম্মান্ন তন্মতেহপি প্রমাণমবকল্পতে কিঞিৎ ॥ 

* “জ্ঞানাদিধর্লযোগঃ গ্রমাণম্* এইরূপে যোগশবের উল্লেখ থাকায় এইরূপ অর্থ আগিল। 

ও দরত্বমিব ইতি শেষঃ। লক্ষ্যতে ইত্যনেন সহায়; । 
তম্মাৎ তৎমংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙগম্। 

গুণকর্তৃত্বে চ তথ! কর্তেব ভবত্যুদানীনঃ ॥ 

২* সাধ্থ্যকারিক এতদর্থপ্রতিপাদিকা। 

5... সাকারজ্ঞানবাদাচ্চ ইত্যেব পাঠঃ শোভতনঃ | 
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তীর্থাস্তরাভিহিতরূপমতঃ প্রমাণং 

নৈবাপবাদরহিতং প্রতি তর্কয়ামঃ | 
তেনামলপ্রমিতিসাধনমিক্ড্িয়াদি 

সাঁকল্যমেব নিরবছ্ামুশস্তি *% মানম্॥ 

অন্দে 

যদি বল যে অন্তঃকরণ যখন বৃত্তিমান্ হয়, অন্তঃকরণ তখন অতি 

স্বচ্ছ হয়, সেই সময়ে পুরুষও স্বতঃসিদ্ধ নিন্মলতাবশতঃ সেই বৃত্তিমান্ 
অন্তঃকরণে প্রতিবিদ্বিত হয়; অতএব সেই অন্তঃকরণগত ধর্ম অর্থদর্শনাদি 

যেন পুরুষের, এইরূপ জ্ঞান হয়। (বাস্তবিকপক্ষে সেই অর্থদর্শনও 
অন্তঃকরণের। স্থতরাং প্রমাণ ও তাহার ফল অর্থদর্শন একাধিকরণেই 
থাকিল।) [ অর্থাৎ অন্তঃকরণে পুরুষের প্রতিবিন্বদ্ধারা অন্তঃকরণের 
ধর্ম জন্যজ্ঞান এবং সখাদি পুরুষে আরোপিত হয়। সুতরাং পুরুষের 
আমি দ্রষা, আমি স্থখী, আমি কর্তী এই প্রকার অভিমান যেন হয়। 
উহা'র দ্বারা বাস্তবিক ধন্মধশ্মিভাব সিদ্ধ হয় না। ] 

এবং (এ প্রতিবিশ্বদ্ধারা চেতনপুরুষের সহিত অন্তঃকরণের ঘনিষ্ঠতা- 
বৃদ্ধি হওয়ায়) অন্তঃকরণের যেন চৈতন্যযোঁগ হয়, এইরূপ মনে হয়। 

[ অর্থাৎ অন্তঃকরণ যেন চেতনায়মান হুইয়! পড়ে ।] এই কথ! বলিলে 
তোমার কথার দ্বারাই তোমার মতের মিথ্যাত্ব আসিল। 

কারণ_ বুদ্ধিতে €িতন-পুরুষনিষ্ঠ ধর্ম সত্য নহে। এবং অচেতন- 
ুদ্ধিনিষ্ঠ ধর্্মও পুরুষে সত্য নহে। তোমার মত বৌদ্ব-বিশেষের সাকার- 
জ্ঞানবাদ হইতে বিশেষ বিভিন্ন হয় না। [ অর্থাৎ বৌদ্ধ-বিশেষের 
মতে যেরূপ বাহ্ বিষয় না থাকিলেও সাকার-জ্ঞানবাদ স্থাপিত হইয়াছে 
এবং দেই সাকার-জ্ঞানবাদটী সত্য নহে বলিয়া প্রমাণাদি-ব্যবহার 
অনুপপন্ন, এবং এ প্রকার অনুপপত্তিবশতঃ দেই মতের প্রতিষেধ 

« ইচ্ছত্তি অন্মুৎপক্ষীয়! ইতি শেষ | 

চি 
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করিয়াছ, তত্রপ সাথ্যমতেও প্রমাণ-প্রমিতি-ব্বহার আরোপাঁধীন 
বলিয়া অনুপপন্ন। বৌদ্ধমতেরও মূলে দোষ, দাগ্যমতেরও মূলে দোষ। 
অতএব সাথ্যমতটী বৌদ্ধমত অপেক্ষা সবল নহে।] অতএব তোমরা 
স্বয়ং যখন (ভ্রমপূর্ণ বলিয়া) বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছ, তখন (ভ্রমপূর্ণ 
বলিয়া ) স্বমতেরও খগুন করিয়াছ। 

আমি পরে কপিল মুনির প্রদশিত সমস্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিব। 
অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, তাহার মতেও কিছুই প্রমাণ 
হইবার উপযুক্ত নহে। [অর্থাৎ কপিলমতে যাহা প্রমাণ, তাহার 

প্রামাণ্য রক্ষা কর কোন প্রকারে চলে না। যাহা প্রকৃত পক্ষে প্রমা- 

জ্ঞানের কারণ, তাহা প্রমাণ। সাখ্যমতে পৌরুষেয়বোধকে প্রমা-জ্ঞান 
বল। হইয়াছে, কিন্তু এ জ্ঞানের নাম প্রম! বটে, কিন্তু উহ! আরোপিত 
জ্ঞান, সুতরাং উহ ভ্রমভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্থন্যি শান্ত্রকারেরা 

যাহাকে প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা যদ্দি নির্দোষ হয়, তবে আমরা তাহার 

খগুন করিব না। সেইজন্য (নির্দোষ প্রমাণ-লক্ষণ অনুপেক্ষণীয় বলিয়া ) 
অন্মতপক্ষীয়গণ নির্দোষ চক্ষুরার্দি সামগ্রীকে প্রমাণ বলিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহার ছারাই প্রকৃত প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। | 

তচ্চতুবিধং প্রমাণং তদাহ সুত্রকারঃ। প্রত্যক্ষানুমানোপমানশবাঃ 
প্রমাণানি। ইহ হি ভেদবতঃ প্রথমং সৃত্রোদদিষটশ্যয ত্রয়ং বক্তব্য. সামান্য- 
লক্ষণং বিভাগো বিশেষলক্ষণঞ্চ। তত্র বিশেষলক্ষণপ্রতিপাদকানি 
চত্বারি সূত্রাণি ভবিত্যস্তীন্দিয়ার্থসন্নিকর্ষোশুপন্নম্ , রীজিনী ইহ তু. 
বিভাগসামান্থলক্ষণে প্রতিপাঘ্ভেতে। 

একেনানেন সূত্রেণ দয়ধশহ মহামুনিঃ। 

প্রমাণেষু চতুঃসম্্যাং তথা সামান্যলক্ষণম্ ॥ 

প্রত্যক্ষাসুমানোপমানশবসন্গিধানে প্রমাণশ্রুতিরচ্চরন্তী চত্বার্যোব 

প্রমাণানীতি দর্শয়তি। ননু ন চত্বারি প্রমাণানীতি সধ্যাবচনঃ শব্দঃ 

শ্রা়তে, নাপি প্রত্যক্ষাদীন্যেবেত্যবধারণঞ্রতিরস্তি, তত কুতঃ ইয়া" 
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নিয়মাবগমঃ। শবশক্তিস্বভাবাদিতি জ্রমঃ। গর্গাংস্ত্রীন ভোজয় ইত্য- 
ত্রেব যজ্জদততদেবদতাবানয়েত্যত্র বিনা সঙ্াশব্দমেবকারঞ্চ ভবত্যেব 

ঘ্বিত্বনিয়মাবগমঃ | এবমিহাপি প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণা- 

নীত্যুক্তে সামধ্যান্ন্যনাধিকসথ্যাব্যবচ্ছেদোহবধাধ্যতে ইত্যেবং তাবদ্ 
বিভাগাবগমঃ । সামান্যলক্ষণন্ত প্রমাণপদাঁদেব জমাখ্যানির্বচনসামর্থ্য- 
সহিতাদবগম্যতে। প্রমীয়তে যেন তত প্রমাণমিতি করণার্থাভিধায়িনঃ 

প্রমাণশব্দাৎ প্রমাকারণং প্রমাণমবগম্যতে । তচ্চ প্রাগেব দশিতম্। 
প্রসিদ্ধসাধন্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানমিতি চ মধ্যে সাধ্যসাধনগ্রহণমুপাদদানঃ 

সুদ্রকারঃ সর্ব প্রমাণসাধারণং রূপমিদং পরিভাষতে, যত সাধ্যসাধনন্যা 
প্রমাকরণন্য প্রমাণত্বমিতি। 

ণ' অশুদ্ধপ্রমিতিবিধায়িনস্ত প্রীমাঁণ্যং প্রসজ্যতে ইতি ন্মৃতি-সংশয়- 
বিপর্্যয়জনকব্যবচ্ছেদায় প্রত্যক্ষসূত্রাদর্থোৎপনমিত্যব্যভিচারীতি ব্যবসায়া- 
আ্বকমিতি চ পদত্রয়মাকৃষ্যতে, তদ্ধি প্রমাণচতুষয়- % সাধারণম্। 

অর্থোপন্নপদেন ণ' ফলবিশেষণেন স্মৃতিজনকম্ অব্যভিচারিপদেন 
বিপর্্যয়াধায়ি ব্যবসায়াত্মবকপদেন সংশয়জনকং প্রমাণং  বুুদশ্যতে। 
অতশ্চৈবমুক্তং ভবতি *% অর্থবিষয়মসন্দিদ্ধমব্যভিচারি চ জ্ঞানং যেন 
জন্যতে তু প্রমাণমিত্যেবমেকস্মাদেব সুত্রাৎ সামান্যলক্ষণং বিভাগশ্চা- 
বগম্যতে। 

অন্মুখাদ 

সেই প্রমাণ চারি প্রকার, সুত্রকার অক্ষপাদমুনি সুত্রের দ্বারা তাহা 
বলিয়াছেন। পপ্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি” ইহাই সেই সূত্র। 

* প্রমাণচতুষ্টরনুত্র-সাঁধারণম্ এয এব পাঠ; সঙ্গতঃ। 

1 ফলবিশেষণেনেতি পাঠে ন সঙ্গচ্ছতে পদস্য ফলবিশেষণত্বাভাবাৎ। 

* বি-পূ্ববক-সি-ধাতৌর্বননার্থকতেন বিশেষেণ সিনোতি বয়াতি নিয়াময়তি যঃ স বিষয় এবোহি্থে 

লত্যতে | তথ! চার্খে! বিষয়ে! যন্ত কারণং যন্ত এযোহ্থঃ করণীয়ঃ, নিগ্বামকশবান্ত কারণার্থকত্বাৎ। 

তেনার্থোৎপন্নমেষ অবার্থ আরাতি। 



২১২ স্যায়মপ্রধ্যাম্ 

এই স্থানেই উদ্দেশসূত্রের দ্বারা উদ্দিষ্ট বিভিন্ন প্রমাণের সামান্য-লক্ষণ 
বিভাগ এবং বিশেষ-লক্ষণ এই তিনটা প্রথমে বলা! উচিত। তাহার মধ্যে 
“ইন্দ্িয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নম্” ইত্যাদি চীরিটী সূত্র বিশেষ-লক্ষণ-প্রতিপাঁদক 
হইবে। কিন্ত্ত এই স্থানে বিভাগ এবং সামান্যলক্ষণের প্রতিপাদন 
করা হইতেছে। 

মুনিশ্রেষ্ঠ অক্ষপাঁদ প্রত্যক্ষানুমানোপমানশবাঃ প্রমাণানি” এই 
এক সূত্রের দ্বারা প্রমাণের বিভাগ এবং সামান্য-লক্ষণ এই ছুইটা 
বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ অনুমান উপমাঁন এবং শব্দের নিকট প্রমাণশব্দটা 
উল্লিখিত হুইয়াছে। এ ভাবে উল্লেখঘারাই প্রমাণের চাতুবিধ্য 
প্রদ্নশিত হইতেছে । 

আচ্ছ। ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, প্রমাণের চতুবিধত্বজ্ঞাপক 
সঙ্ঘ্যাবাঁচী শব্দ উল্লিখিত নাই, এবং প্রত্যক্ষাদিমাত্রই প্রমাণ [ অর্থাৎ 
এতদতিরিক্ত প্রমাণ নাই ] এইরূপ নিয়মবৌধক শবও উল্লিখিত নাই, 
স্থতরাং প্রমাণ চারিপ্রকারমাত্র ইহা কেমন করিয়া বুঝিব? তছুত্তরে 
বক্তব্য এই যে, শবশক্তির প্রভাবেই এইরূপ অর্থ বুঝ! যায়। যেরূপ 
তিনটা গর্গবংশীয়কে ভোজন করাও বলিলে এই স্থলে ব্রিত্ববোধক সধ্থ্যা- 
শব্দ উল্লিখিত থাকায় তিনটামাত্র বুঝা যায়, সেরূপ যজ্জদত্ত এবং 
দেবদত্তকে আন বলিলে এই স্থলে সঙ্ঘ্যাবাচী শব্দ এবং উক্ত দুইটা 

মাত্রকে আনিবে এইরূপ নিয়মবোধক শব্দ না থাকিলেও উক্ত দুইটা 

মাত্রকে আনিবে এইরূপে নিয়মিতদ্বিত্বের বোধ হয়। এইরূপ এই 
স্থলেও প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান এবং শব্দ প্রমাণ এই কথা বলিলে 

এ প্রকার শবের সামথ্যবশতঃ তদতিরিক্ত প্রমাণ নাই, এবং তদপেক্ষা 
প্রমাণ ন্যনও নহে ইহা বুঝা যায়। এইরূপেই বিভাগের % জ্ঞান হয়। 
কিন্তু প্রমাণ এই সংজ্ঞাটার ব্যুৎপাঁদন এবং প্রমাণপদ্ এই ছুইটী হইতেই 
প্রমাণের সামান্য লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। প্র-উপসর্গ€্যাগে মা ধাতুর 
উত্তর করণবাচ্যে 'অনট্ প্রত্যয় করিয়! প্রমাণপদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 

* বিশেষ-নামকখনকে বিভাগ বলে। 
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স্থতরাঁং করণার্থের অভিধায়ক প্রমাণশব্দ হইতে &% প্রকৃষ্টমিতির যাহা 
অসাধারণ করণ, তাহ প্রমাণ ইহা! বুঝা যাঁয়। এবং তাহা পূর্ব্বেই 
দেখান হইয়াছে। এবং সুত্রকার উপমাঁনের লক্ষণ করিতে গিয়াও 
“প্রসিদ্ধসাধন্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্” এই প্রকার উপমানলক্ষণের 
মধ্যে «“সাধ্যসাধনম্” এই শব্দটা প্রয়োগ করতঃ এই শব্দটার যাহা অর্থ 
তাহাই সর্বপ্রমাণসাধারণস্বরূপ এই কথা বলিয়াছেন। 

সাধ্যসাধন-শব্দের অর্থ প্রমাকরণ, প্রমাকরণত্বরূপ প্রমাঁণত্ব সকল 

প্রমাণেই আছে। [অর্থাৎ এই স্থলে সাধ্যশব্দের অর্থ প্রমাঃ তাহার 

সাধন অর্থাৎ করণ, সুতরাং সর্ববপ্রমাণের সাধারণ লক্ষণ প্রমাণত্ব এই 
উপমান-লক্ষণের মধ্যেও আছে ইহা পাওয়া যায়। ইহাই তাহার উদ্দেশ্য । 
সম্যক্রূপে পরিচিত বস্তুর সহিত সাদৃশ্যবশতঃ পদপদার্থের জ্ঞাতব্যসম্থন্ধ- 

বিষয়ক প্রমাজ্ঞানরূপ উপমিতির যাহা সাধন তাহা উপমাঁন, ইহাই 
সৃত্রকারের অর্থ। সাধ্যশব্দের দ্বারা তথাকথিত প্রমাজ্ঞান বিবক্ষিত। 
স্থতরাং প্রমাণবিভাগ ও প্রমাণসামান্তলক্ষণ উভয়ই “সাধ্যসাধন এই 
শব্দের ছারা পাওয়া যাইতেছে ।] যাহার! বাস্তবিক প্রমাভিন্ন জ্ঞানের 
জনক, তাহাদেরও প্রামাণ্য আসিতে পারে বলিয়৷ স্মৃতি সংশয় এবং ভ্রমের 

যাহারা জনক, তাহার! প্রমাণ নহে, এই কথা বলিবার জন্য প্রত্যক্ষ 

সূত্র হইতে অর্থোৎপন্ন অব্যভিচারি এবং ব্যবসায়াত্মক এই তিনটা পদকে 
অনুবৃত্তির দ্বারা লইতে হইবে। কারণ--সেই পদ তিনটা প্রমাণচতুষ্টয়- 
সুত্রসাধারণ । 

'অর্থোৎপন্ন এই পদটার দ্বারা স্মৃতিজনক প্রমাণ হুইবে না, 
এই কথা বলা হুইতেছে। “অব্যভিচারি' এই পদটীর দ্বারা ভরমজনক 

প্রমাণ নহে এই কথ! বল! হইতেছে । এবং “ব্যবসায়াত্মক* এই 

পদটার দ্বারা সংশয়জনক প্রমাণ নহে এই কথা বলা হইতেছে। 

* মাধাতুর অর্থ জান। প্র শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট । যথার্থ জ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। দেই জ্ঞান অনুভব 

স্বরূপ হইলে আরও প্রকৃষ্ট হয়। অনুভব-জনিত স্থৃতিরপ জ্ঞান অনুভবের অধীন বলিয্না অনুভব অপেক্ষা 

'নিকৃষ্ট। কল কথা__বথার্থ অনুভূতিই এখানে প্রপুর্বক মাধাতুর অর্থ ইহা বুঝিতে 'হইবে। ৪ 

জানের যাহা করণ, তাহা! প্রমাণ । 
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এবং এরই কারণে ইহাই কধিত হইতেছে যে, অর্থোঁশুপন্ন : সংশয়ভিন্ন 
এবং ভ্রমভিন্ন ভান যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা প্রমাণ, এইরূপে 

একই সূত্র হইতে প্রমাণের সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ উভয়ই জান! 
যাইতেছে। 

নন্বেকম্য সূত্রন্ত বিভাগসামান্যলক্ষণপরত্বেন বাক্যভেদঃ। অর্থে- 
কত্বাচ্চৈকং বাক্যং যুক্তম্। . উচ্যতে। 

শ্র্যর্থবারকানেকবস্তুসূচনশালিষু । 
সু্রেষনেকা্বিধের্বাক্যভেদে! ন দৃষণম্ ॥ 
প্রমাণান্তরসংস্পর্শশৃন্যে শব্ৈকগোচরে। 
প্রমেয়ে বাক্যভেদাদিদূষণং কিল দৃষণম্ ॥ 
অর্থঘয়বিধানং হি তত্রৈকম্য ন যুজ্যতে। 

অন্যুলাদে 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত হইতেছে এই যে, প্রমাণ-সামান্থা- 
লক্ষণ এবং প্রমাণ-বিভাঁগ উভয় যদি এক সূত্রের তাঁশপর্য্য-বিষয়ীভূত 
অর্থ হয় তবে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। এবং তাণপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ 
এক হইলে এক বাক্য হয়, একবাক্যত্বই যুক্তিসঙ্গত । 

এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, সকল সূত্রের 
একভিন্ন অর্থের সূচনা করাই স্বভাব। কিন্তু এঁ সূচিত অনেক অর্থ 
শকলভ্য এবং অর্থলভ্য হইয়া থাকে । এইজন্য সূত্রের পক্ষে অনেকার্থ- 
বোধকতাঁর বিধান থাকায় সূত্রের উপর বাক্যভেদাপত্তিরূপ চিনিসির 
সঙ্গত নহে। 

কিন্তু প্রমাণীস্তরের ছার অপ্রমাণিত অথচ শবমাত্র প্রমাণগম্য কোন 

প্রমেয়ের পক্ষে যদি বাঁক্যভেদ হয়, তবে তাহা দোঁষমধ্যে গণনীয় 
হইবে। তাদৃশ স্থলে একটামাত্র বাক্যের দ্বিবিধ অর্থের বোধকভাবিধাঁন 
ক্তিসজত নহে। 
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, রাজ স্বারাজ্যকামে। *%* বাজপেয়েন যজেতেত্যত্র গুণবিধি- ণ' পক্ষে 
স্বারাজ্যং প্রতি যাগে। বিধাতব্যো৷ যাগঞ্চ প্রতি বাজপেয়গুণে 1 বিধাতব্য 
ইত্যেকন্ত বাক্যন্য পরস্পরবিরুদ্ধবিধ্যনুবাদাদিরূপাপত্তেরর্ঘয়বিধান- 
মভিদুর্ঘটম। ইহ পুনঃ প্রমাণান্তরপরিনিশ্চিতার্থসূচনচাতুর্্যমহার্েষু 
সৃত্রেষু নানার্থ বিধানং ভূষণং ভবতি ন দূষণম্। অনেকার্থসূচনাদেব সূত্র 
মুচ্যতে। এতদেব সুত্রকারাণাং পরং কৌশলং যদেকেনৈব বাক্যেন 
স্বল্লরেবাক্ষরৈরনেকবস্তূসমর্পণম্। অধ্যাহারেণ বা তন্্রেদ বা$ আবৃস্ত্যা 
বা তমর্থং প্রত্যায়য়িস্যাতি সূত্রমিদমিতি ন দোষঃ। 

বি্ভাগসামান্যলক্ষণয়োধিধাঁনে পৌর্ববাঁপর্য্যনিয়মে। শা বিশেষলক্ষণ- 
বন্নাস্তীতি তন্ত্রেণ যুগ্রপছুভয়াভিধানমপি ন বিরুধ্যতে। 

বিশেষলক্ষণমনুক্তে | সামান্যলক্ষণবিভাগয়োস্তব যথারুচি প্রাতি- 

পাঁদনমাদৌ। বিভাগঃ ততঃ সামান্যলক্ষণম্, আদৌ বা সামাম্যলক্ষণম্, 
ততো বিভাগঃ % &% সিদ্ধান্তচ্ছলবও, উভয়ং বা! যুগপদেব প্রতিপাগ্ভভে ইতি 
তন্ত্রেণাবৃত্ত্য। ব৷ তুপপাঁদনে ন কশ্চিদ্ দৌষ ইতি। . 

+* বাজশবোইন্বাচী, তচ্চান্ং পেরং স্থরাদ্রব্ং তথা চ বাঁজপেয়ং হুরাঁজব্যমস্সিন্ ইতি স্থরাগ্রহণ- 

বিধানাঁৎ তস্ত চ যাগানুষ্ঠানে প্রাধান্তেন তন্ন! ব্যপদেশঃ। 

1 বাজপেয়েন স্বাাজ্যকামে! যঞ্জেত ইতি বিধেঃ কিং গপবিধিত্বং কর্ণনামধ্যেত্বং বা অর্থাহৎপত্তি- 
বিধিত্বং বা ইতি মংশয়ে পূর্ববপক্ষে। গুণবিধিত্বমেব ্বীকাধ্যমিতি। ( কর্ধস্বরূপমাত্রবোধকো বিধিরুৎপত্তি- 
বিধিঃ।) বাজপেয়াধিকরণে প্রথমাধ্যারন্ত চতুর্থপাদঃ | 

1 যন্ত্র কর্ম মানাস্তরেণ প্রাপ্তং তত্র তছুদ্দেশেন ( তদমুবাদেন ) গণমাত্রং ( অঙ্গমান্ত্ং মাত্রপদেন 

প্রধানং কর্ণ ব্যাবর্ত)তে ) বিধত্তে। (ইষ্টদাধনতয়! বোধগ্নতি ) যথা দধ! জুগোতীতি, অত্র হোম- 

স্ান্িহোজং জুহগ্নাদিত্যনেন্ত প্রাপ্তত্বাদ হোযোদ্েশেন দধিমাঞজবিধানং দয! হোমং ভাবর়েৎ। ( অগ্মি- 

হোত্রং জুহয়াদেতদ্বিধূখ্িতয়। কখং ভাবয়েদিত্যাকা্য়। দর্না জুহোতীত্যাদীনামঙ্গবিধীনামুখানাৎ। 

দরধিমাত্রবিধানম্ ইঞ্পাধনতয়! অপ্রাগুস্য দয এব ইঞ্টনাধনতয়া বোঁধনম্.) ইতি অর্থসংগ্রহঃ | 

$ অনেকমুদ্দিন্ত সকৃৎপ্রবৃত্তিস্তন্রত। ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্বম্। 

গা বিশেষণলক্ষবৎ ইতি পাঠে ন সঙ্গতঃ। 

॥ অত্র সামান্তলক্ষণে ন সম্ভবভীতি পূরণীয়ম্। 

*ঞ তত্ত্রাধিকরণাত্যুপগমপংস্থিতিঃ সিদ্ধাত্তঃ । (২৬ হু. ১অ. ১ আঁ. ) স চ চতুর্বিবধঃ সর্ববতত্ত্-প্রতি- 
তন্ত্রাধিকরণাত্যুপগমসংস্ত্যর্থাস্তরাভাবাৎ। (২৭ হু. ১ অ. ১ আ.) বচন-বিঘাতোহর্থবিকল্পোপপত্ত। 
ছলম্। (১* শু. ১ অ. ২ আ-) তথ ব্রিবিধং বাকৃছলং সামান্যচ্ছলমুপচারচ্ছলধ। ১১ হু" ১. ২ আ. 
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অন্যুলীদ 

রাজা ব্বর্গরাজ্য-কামনায় বাঁজপেয়দ্বার (স্থরাত্রব্যছ্থার! ) যাগ করিবে, 

এই স্থলে গুণবিধি স্বীকার করিলে [ অর্থাৎ বিধি নাঁনা প্রকার আছে, 
তাহার মধ্যে এই স্থলীয় বিধিটী কোন্ বিধি? উৎপত্তিবিধি [ অর্থাৎ 

অনুষ্ঠীয়মান যাঁগের নাম বাজপেয় এই প্রকার সংজ্ঞাবিধায়ক বিধি ] 
কিংবা গুণবিধি ? [ অর্থাৎ যাগাঁজ বাজপেয়ের স্বর্গরাজ্য-সাধনতা-বিধায়ক 

বিধি? এই প্রকার ২টা পক্ষ উপস্থিত হইলে যদি বল৷ যায়, ইহা 

গুণবিধি, তাহ! হইলে ] কথিত একটা বিধিবাঁক্যে স্বর্গরাজ্যরূপ ফলের 
আকাঙ্্ষায় যাগ করিবে, এবং এ যাগের পক্ষে বাজপেয়দ্রব্যকে অঙ্গ 
করিবে এইরূপে দ্বিবিধ অর্থের বিধান দুঃসাধ্য হয়, কারণ__পরস্পরবিরুদ্ধ 

বিধি এবং অনুবাদ এই উভয়রূপের আপত্তি হয়। [ অর্থাৎ প্রথম অর্থের 

বিধানে প্রমাণান্তরবারা অপ্রাপ্ত যাগের বিধাননিবন্ধন বিধির রূপ 

প্রদ্দশিত হইতেছে, কাঁরণ-_বিধি অপ্রীপ্তের প্রাপক হইয়া থাকে । ২য় 

অর্থের বিধানে যাগ পূর্ববাক্যদ্বারা প্রাপ্ত হওয়ায় এ প্রাপ্ত যাগের 
সহিত বাজপেয়দ্রব্যের সন্বন্ধবিধান-জন্য অনুবাদ হইতেছে ; কারণ__ 
কধিতের পুনঃকথনই অনুবাদ । ] (একবাক্যের নানার্থ-বিধাঁন নীতি- 
বিরুদ্ধ, ইহা দেখাইবার জন্য মীমাংসকের অভিমত বিধি-বিচার উদ্ধৃত 

করিয়৷ জয়ন্ত দেখাইলেন ) সূত্রের পক্ষে ঠিক তাহার বিপরীত। কাঁরণ-_ 
অন্য প্রমীণের দ্বারা যে সকল অর্থ সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত, সুত্র তাহারই 
সূচনা করে মাত্র, সূত্র তাহার বিধায়ক হয় না। এ প্রকার অর্থের সূচনা- 
নৈপুণ্য সুত্রগত গৌরববৃদ্ধির কারণ । 

নানার্থসূচনাদ্বারা সূত্রের কোন অধখ্যাতি হয় না, বরং সূত্রের উৎ্বকর্ষ- 
বৃদ্ধি হয়। অনেক অর্থের সুচনা করে বলিয়াই সুত্র নাম হইয়াছে। 
সৃত্রকারগণের ইহাই বিশেষ কৌশল বে, স্বল্লাক্ষরগঠিত সুত্রাত্মক একটা 
বাক্যের দ্বার নানা বিষয় জানা যায়। এই সূত্র কোন শব্দের উহু 
ঘবারাই হোক, তন্ত্রতা। ঘারাই হোক, বা পুনরাবৃত্তি দ্বারাই হোক যে 
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(কোন উপায়ে নান! অর্থ জানাইয়! দিবে। অভএব সূত্রের নানার্খআাপন- 
জন্য কোন্ অপরাধ হয় না। 

[ অর্থাৎ উক্ত গুণবিধিপক্ষে তন্ত্রতীপ্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়! 
নানার্থজ্ঞাপন করিলে অপরাধ হয়। কাঁরণ-__তন্ত্রতাস্বীকার করিলে 
উদ্দেশ্যভৃত স্বারাজ্যরূপ ফল এবং বাজপেয়রূপ দ্রব্যের সহিত যাঁগের 
যুগপৎ সন্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলেও উক্ত যাগে 

বিরুদ্ধ ত্রিকঘয়ের ** আপত্তি হয়। উপাদেয়ত্ব বিধেম়ত্ব এবং গুণত্ব 

এক প্রকার ত্রিক, উদ্দেশ্যত্ব, অনুবাগ্ত্ব এবং মুখ্যত্ব অন্য প্রকার 
ত্রিক। স্বারাজ্য এবং যাগের স্বভাবপধ্যালোচন।া করিলে জান! 

যায় যে, স্বারাজ্য উদ্দেশ্যভৃত সাধ্য, এবং যাগ সাধন বলিয়া বিখেয়। 
যাহা সাধন, তাহা! উপাদেয়, বিধেয় এবং গুণভূত। স্থতরাঁং যাঁগে 
উপাদেয়ত্ব, বিখেয়ত্ব এবং গুণত্ব এই প্রকার ত্রিক রহিল। এবং 
স্বারাজ্যে উদ্দেশ্যত্ব, অনুবাগ্ত্ব এবং মুখ্যত্ব এই প্রকার ত্রিক রহিল। 

এবং বাজপেয় দ্রব্য ও যাঁগের স্বভাবপধ্যালোচন। করিলে জান। 

যায় যে, যাগ উদ্দেশ্ভৃত সাধ্য এবং বাঁজপেয়ত্রব্য সাধন বলিয়। 
বিধেয়। যাহা! সাধন, তাহা! উপাদেয়, বিধেয় এবং গুণভূত। স্থতরাং 
বাজপেয়দ্রব্যে উপাদেয়ত্ব, বিধেয়ত্ব এবং গুণত্ব এই প্রকার ত্রিক 

উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং বাজপেয়দ্রব্য ও যাঁগের সাধ্যসাধন- 
ভাবনিবন্ধন যাগে উদ্দেশ্ত্ব, অনুবাগ্ত্ব ও মুখ্যত্ব এইরূপ অন্য প্রকার 

ত্রিকও আমিল। স্থুতরাং বিরুদ্ধ ত্রিকদ্ধয়ের যোগ হুইল । অতএব 

কলতঃ যাগে স্বারাজ্য এবং যাগের কাধ্যকারণভাব লইয়া বিখেয়ত্ব 
এবং যাগ ও বাজপেয়ত্রব্যের কার্ধ্যকারণ-ভাব লইয়া অনুবাগ্ধত্ব উভয়ই 

যুগপৎ আসিয়া পড়িল। অতএব যাগাংশে বিধি ৭ এবং অনুবাদেরও | 

সমাবেশ ঘটিয়। গেল। 

* প্বিধাম্থবাদাদিরপাপতে:* এই স্থলীয় আদিপদের গ্রাহা বিরুদ্ধ ত্রিকদ্বয়। ত্রিকসন্বদ্ধে আলোচনা! 

গৈমিনীয়-্তারমাল!-বিস্তর গ্রস্থে আছে, জ. ১, প|. ৪, অধি. ৭ 

1 অজ্ঞাতের অনুষ্টেযত্কখনকে বিধি বলে। 

1 জাতের কথনকে অন্গবাদ বলে। 

৮ 
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আবৃত্তি স্বীকার করিলেও স্বীকারকারী এই ক্ষেত্রে দোষী হইবেন? 
কারণ--আবৃত্তি স্বীকার করিলে যজ্ধাতুর অর্থের সহিত স্বারাজ্যযূপ 
ফল এবং বাজপেয়রূপ সাধনদ্রব্যের পৃথক পৃথক সম্বন্ধ হয়। এবং 
তাহা হইলে বাক্যভেদের আপত্তি হইতে অব্যাহতি হইবে না। 
কারণ-__বাজপেয়রূপ দ্রব্যের দ্বারা যাগ করিবে এই একটা বাক্য 
এবং যাঁগের দ্বারা স্বারাজ্যরূপ ফলের সাধন করিবে এইরূপ অপর 
একটী বাক্য হইয়া! পড়িবে। অতএব উক্তস্থলে উৎপত্তি-বিধি স্বীকার 
করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহাই মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত। যে 

কোন স্থলে ইচ্ছামত নানার্থকল্পনা করা বিড়ম্বনামাত্র। নানার্থসুচন! 
করা সুত্রের স্বভাব বলিয়৷ কেবলমাত্র সূত্রের পক্ষে নানার্থবোধন 
দৃষণীয় নহে । ] 

যেরূপ সামান্-লক্ষণ এবং বিশেষ-লক্ষণের মধ্যে পৌর্ববাঁপর্ধ্-নিয়ম 
আছে, [ অর্থাৎ সামান্য-লক্ষণ পূর্বেব না করিলে বিশেষ-লক্ষণ কর! সম্ভবপর 
হয় না।] সেরূপ সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগের মধ্যে পৌর্ববাপর্-নিয়ম 
নাই। [ অর্থাৎ উভয়কে একসঙ্গেও কর! বাঁ বলা যাঁইতে পারে ।] 
অতএব তন্ত্রতা্ধার একসঙ্গে সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ উভয়কেও 

বলিলে কোন বিরোধ হয় না। সামান্য-লক্ষণ অগ্রে না বলিয়। বিশেষ- 
লক্ষণ বল! সম্ভবপর হয় না। কিন্কু সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ-সম্থন্ধে 

রুচি অনুসারে প্রতিপাদ্দন কর! চলে। অগখ্নে বিভাগ করিয়া পরে সামান্য- 

লক্ষণ করা বা অগ্রে সামান্ত-লক্ষণ করিয়া! পরে বিভাগ করিতে পার, 
যেরপ সুক্রকার সিদ্ধান্ত এবং ছলের সামান্ত-লক্ষণ অগ্রে বলিয়া পরে বিভাগ 
করিয়াছেন। অথবা কোনস্থলে সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ উভয়েরই 
যুগপৎ প্রতিপাদন হুইতে পারে। তন্ত্রতা বা * আবৃত্তির দ্বার! তাহার 

উপপাদন করিলে কোন দোষ হয় না। প্রমাণ লক্ষণ ও বিভাগসম্থত্ধীয় 
আলোচনার শেষ। 

ক. প্ঠকৃহুচ্চারিতঃ শখ; সবৃদর্থং গময়তি” এই নিয়ম অনুসারে একটী বাক্য যুগপৎ বিবিধ অর্থ বো 

করাইতে পারে না। কুতরাং পুনগাহৃত্তির সাহাবা লইলে বাক্তের হয়। বাক্যক্কেদস্থলে যুগপৎ 
র্বোধি ছয় ন|।- ারিকতাঁবে অর্থবোধ হয়। তহ্তাকছলে বুগগপৎ অর্থবোধ হইয়া খাকে। 
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আস্তাং তাবদিদং সূত্রে তা বৃত্যাদিচিন্তনম্। 
চতুঃসঙ্য! প্রমাণেধু'ননু ন ক্ষম্যতে পরৈঃ ॥ 

নৃনাধিকসম্থ্যাপ্রতিষেধেন হি চস্বারি প্রমাণানি প্রতিষ্ঠাপ্যেরন্। 
স চ হছুরুপপাদঃ তথাহি প্রত্যক্ষমেবৈকং প্রমাণমিতি চার্ববাকাঃ। 
প্রত্যক্ষানুমানে দে এবেতি বৌদ্ধাঃ। প্রত্যক্ষমনুমানমাগুবচনঞ্চেতি ত্রীণি 
প্রমাণানীতি সাঙ্খ্াঃ। আধিক্যমপি প্রমাণানাং মীমাংসক প্রভৃতয়ঃ 

প্রতিপন্নবন্তঃ। তঙ কথং চত্বার্য্যেব প্রমাণ।নীতি বিভাগনিয়মঃ ? উচ্যতে। 
অনুমানপ্রামাণ্যং বর্ণয়ন্তো বাহৃস্পত্যং তাবছ্ুপরিষ্টাৎ প্রতিক্ষেপ্যামঃ। 

শব্শ্য চানুমানবৈলক্ষণ্যং তল্লক্ষণাঁবসর এব বক্ষ্যতে ইতি শাক্যপথোহপি 
ন যুদ্তঃ। 

অন্যুশা 

এই পৃত্রে তন্ত্র এবং পুনরাবৃত্তিপ্রসৃতি নানার্থপুচনাকৌশল্বিষয়ক 
আলোচনা এখন থাকুক। অনান্য দার্শনিকগণ প্রমাণ চারি প্রকার ইহা 
স্বীকার করেন না। ন্যুনসম্্যা এবং অধিকসঙ্া খণ্ডন করিলে প্রমাণের 
চতুর্ব্বধত্ব প্রাতিষ্ঠাপিত হইতে পাঁরে বটে, কিন্তু নুন এবং অধিকসম্যার 
খগডুনের উপপাদন ছুঃসাধ্য। এই কথা বলিতেছি, শুন। চার্ববাক 
কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকে গ্রমাণ বলেন। বৌদ্ধের মতে প্রত্যক্ষ, এবং অনুমান 
এইমাত্র প্রমাণ, অপর প্রমাণ নাই। সাখ্যের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং 
শর্খ এই তিন প্রকার প্রমাণ। মীমাংসকপ্রভৃতির মতে উক্ত চারি 
প্রকারের বেশী প্রমাণ আছে। এত মতভেদ যখন রহিয়াছে, তখন 

প্রমাণ চারি প্রকাঁর, ইহার অধিকও নহে, ননও নহে--এইরপ বিভাগ- 
ব্যবস্থা কোনি প্রকারে সম্ভবপর নহে। এইরূপ পূর্ব্পক্ষকারীর প্রতি 
বক্তব্য এই যে, আমর! যখন অনুমানের প্রামাণ্য প্থাপন করিব, তখন 
চার্ববাকের মত খগুন করিব। যখন শব্দপ্রমাণের লক্ষণ বলিব, তখন 

শবা অনুমান অপেক্ষা পৃথক্ প্রমাণ ইহ! দেখাইব। অতএব বৌদ্ধমতও 
সমীচীন নছে। 



২২০ হায়মঞর্যাম্ 

ডিগ্রনী 

তাফিক-রক্ষাকার বরদরাঁজও প্রমাণ-প্রকরণে প্রমাণ-সম্থ্যাসন্বন্ধ 
মতভেদ উত্থাপিত করিয়াছেন, পরে ন্যায়মতটা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। 
বরদরাজের উত্থাপিত মতভেদ-_ 

. *প্রত্যক্ষমেকং চার্ববাক1ঃ কণীদস্থগতৌ পুনঃ। 
অনুমানং চ তচ্চাথ সাথ্যাঃ শব্দ তে অপি ॥ 

হ্যায়ৈকদেশিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন। 
অর্থাপত্তা সহৈতানি চত্বার্্যাহ প্রভাকরঃ ॥ 
অভাববষ্টান্যেতাঁনি ভাটা বেদান্তিনস্তথ] ৷ 
সম্তবৈতিহযুক্তানি তানি পৌরাণিকা। জণ্ডঃ ॥” 

চার্বাক কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়াছেন। স্থতরাং চার্বাক 

একপ্রমাণবাঁদী। বৈশেষিক-দর্শনকার কণাদ এবং বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ এবং 
অনুমান এই উভয়মাত্রকে প্রমাণ বলিয়াছেন। স্থতরাং তীহারা দ্বিবিধ- 

প্রমাণবাদী । সাম্য ত্রিবিধপ্রমাণবাদী, কারণ--তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান 

এবং শব্দকে প্রমাণ বলিয়াছেন। ন্যায়ৈকদেশিগণও এবং অপর নৈয়ায়িক 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ বলিয়াছেন। 
মীমাংসক প্রভাঁকরের মতে পাঁচটা প্রমাণ, কারণ তিনি উক্ত প্রত্যক্ষ 

প্রভৃতি চারিটাকে প্রমাণ বলেনই, উপরন্তু অর্থাপত্তিকেও প্রমাণ 

বলিয়াছেন । মীমাংসক-কুমারিলভট্রের মতে এবং, বেদান্তীর মতে ছয়টা 

প্রমাণ, কারণ তীহারা উক্ত পাঁচটাকে প্রমাণ * বলিয়াছেন, উপরক্ত 
অভাবকে অর্থাৎ অনুপলব্ধিকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। পৌরাণিকগণের 
মতে আঁটটী প্রমাণ, কারণ তাহার! উক্ত হয়টীকে প্রমাণ তো বলিয়াছেন, 
তাহার উপর আবার সম্ভব এবং এঁতিহাকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। 

নন্বেতদ্ ভিক্ষবে ন ক্ষমন্তে। 

তে হি প্রমেয়ছৈবিধ্যাৎ প্রমাণং ছিবিধং জণ্ডঃ | 

নান্তঃ প্রমাণভেদস্য হেতুধিষয়ভেদতঃ ॥ 



প্রমাণদ্বৈবিধ্যস্থাপনম্ ২২১ 

বিষয়শ্চ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভেদেন ন্বলক্ষণ- *% সামান্যে ণ ভেদে? বা 
দ্বিবিধ এব। পরস্পর-পরিহার-ব্যবস্থিতাতস্থ পদার্থেু তৃতীয়রাশ্যনুপ্রবেশ- 
ভাবাৎ তৃতীয়বিষয়াসত্ব-পরিচ্ছেদ এব কুতস্ত্য ইতি চে প্রত্যক্ষমহিন্গ 
এবেতি জ্রমঃ। নীলে প্রবর্তমানং প্রত্যক্ষং নীলং নীলতয়। পরিচ্ছিনত্তীতি 

তাবদবিবাদ্দ এব। তদেব চ প্রত্যক্ষমনীলমপি ব্যবচ্ছিনত্তি, নীলসংবিদ্ি 

তশ্থ।প্রতিভাসাৎ। নীলজ্ঞ।নপ্রতিভাম্তং হি নীলমিতি তদিতরদনীলমিব $ 

ভবতি। তৃতীয়মপি রাশিমদ এব তদপাঁকরোতি । 

যোঁৎপি রাশির্নীলসংবিদি ভাতি বানবা। 
ভাতি চেন্নীলমেব স্যান্ন প্রকারান্তরং তু তৎ। 
নে। চে তথাপ্যনীলং স্যান্ন প্রকারান্তরং হি ত॥ 

অন্নুবাদ 

এই মতটী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের পক্ষে ছুঃসহ। 
কারণ_ তীহার! প্রমেয় ছ্বিবিধ বলিয়। প্রমাণ দ্বিবিধ বলিয়াছেন। 

একমাত্র প্রমেয়ভেদই প্রমাথভেদের কারণ, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণ 

নাই। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভেদে কিংব৷ স্বলক্ষণ এবং সামান্যভেদে প্রমেয় 
দ্বিবিধ মাত্র। কারণ-_ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কিংব। স্বলক্ষণ এবং সামান্য 

ইহারা পরস্পর বিভিন্নম্বভাব, একই বস্তুতে এ প্রকার বিভিন্ন স্বভাব 

থাকে না। তাহারাই প্রমীণগম্য বিষয়, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য প্রকার 
প্রমাণগম্য বিষয় নাই। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কিংবা স্বলক্ষণ এবং 

* কল্পনাপোর্টাত্রান্তপ্রত্যক্ষন্ত বিষয় বলক্ষণম্। স হি সন্গিহিতঃ সন্ গ্রাহাকারং ক্ষুটতয়। অভি- 

ব্গ্লয়তি। প্রত্যক্ষাযোগ্য-্দূরদেশ।বন্থিতস্ত গ্রাহাকারমস্ফুট তয় অভিব্যক্রয়তি। ্বলক্ষণীতৃতবিষয়শ্চ 

অনারোপিততয়! জর্থক্রিয়াকারিতয়। চ পরমার্থঃ সন্ বন্তার্থন্ত সম্নিধানাদন্নিধানাভ্যাং প্রাহকারভ্দেন্তৎ 

খ্বলক্ষণম। ইন্ডি ভ্তারবিনুঃ। ৃ 

1 তদ্ভিন্নং সামান্তং তচ্চ দূরত্বনিকটত্বশীদ্ গ্রাহাকারতেদং সাধয়িতুং ন সমর্থমূ। 

1 ব্বলক্ষণসামান্তভেদেন বা এব এব পাঠঃ সঙ্গচ্ছতে। 

$ অনীমেব ভবতি এব এব পাঠঃ সমীচীনতয়া প্রতিভাঁতি। 



২২২ , জ্যাযমঞ্রধ্যাম্ 

সামান্য ভিঙ্ন তৃতীয় প্রকার প্রমাণগম্য বিষয় নাই, ইহা জানা গেল 
কোথা হইতে ?--এই কথ! যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে আমাদের 
বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষের মহিমা হইতেই জানা গেল এই কথা 
বলিয়৷ থাকি । রর 

প্রত্যক্ছ যখন কেবলমাত্র নীলরূপ বিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত .(উৎপন্ন) 
হয়, তখম এ প্রত্যক্ষটী নীলকে নীল বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকে। 
অতএব ইহা! শ্বীকার করিতে কাহারও কোন বিবাদ নাই। কিন্ত এ 

্রত্যক্ষই ( যেমন নীলকে নীল বলিয়। বুঝাইয়া দেয়) পরিদৃশ্যমান পদার্থ টা 
নীলভিন্ন নহে ইহাও বুঝাইয়৷ দেয়, কারণ__নীলভিন্ন পদার্থটা নীলবিষয়ক 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। (যদিও নীলে অনীলব্যাবৃত্তি আছে, এবং তাহ 

নীলভিন্ন, সুতরাং নীলভিন্ন পদার্ঘও নীলপ্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে, 
তথাপি নীলগত অনীলব্যাবৃত্তি নীলেরই স্বরূপ ইহাই বৌদ্ধ দার্শনিকের 
অভিপ্রায়) কারণ-_যাহা নীলজ্ঞানের বিষয়, তাহা নীল, অতএব যাহা 

নীলভ্ঞানের বিষয় নহে, তাহ নীলভিন্নই হইয়া থাকে । সুতরাং এ 
প্রত্যক্ষছই নীল এবং নীলভিন্ন এতদ্ব্যতিরিক্ত তৃতীয় প্রকার নাই ইহা 
সূচনা করে। এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, এ তৃতীয় প্রকারটা নীল- 
জ্ঞানের বিষয় হয়, কি হয় না? যদি বল হয়, তাহা হইলে তাহাও 
নীল, কিন্তু নীলভিন্ন নহে। পক্ষান্তরে তাহা অনীল, এতদ্ভিন্ন 
গত্যন্তর নাই। 

ইদমেব হি নীলানীলয়োর্লক্ষণং যন্নীলঙ্ঞানাবভাম্তত্বানবভাম্তত্বে নাম। 
এব প্রত্যক্ষং শ্ববিষয়ে প্ররৃত্তং তং প্রত্যক্ষতয়া ব্যরস্থাপয়তি, তত্্রা- 
প্রতিভাসমানং পরোক্ষতয়! তৃতীয়মপি প্রকারং পূর্বববদেব প্রতিক্ষিপতীত্যেবং 
খ্বলক্ষণসামান্যব্যতিরিক্তবিষয়ানিষেধেহপ্যেষ এব মার্গেহমুগন্তব্যঃ। এবং 
হি প্রত্যক্ষেণ স্ববিষয়ঃ পরিনিশ্চিতো ভবতি। ততুক্তম্--ত পরিচ্ছিনত্তি 
অন্দ্ ব্যবচ্ছিনত্তি তৃতীয়প্রকারাভাব্চ সুচয়তীত্যেক প্রমাণব্যাপারঃ। . 

0 অন্যথা বিষয়ন্তৈব স্বরূপাপরিনিশ্চয়াৎ। 
এ “ কোপাদান্পরিত্যার্গে। কুযু্রর্থক্রিয়ার্ধিনঃ ॥. 



প্রমাণদৈবিধ্যস্থাপনম্ হত 

"' নীলজ্ঞানের বিষয়ত্ব এবং যে অবিষয়ত্ব, ইহাই একমাত্র নীল এবং 
অনীলের লক্ষণ। [অর্থাৎ নীলঙ্ভানদ্বারা৷ যাহা বোধিত হয়, তাহা নীল, 
এবং নীলজ্ঞানদ্বারা যাহা বোধিত হয় না, তাহা অনীল। ইহাই 
আমাদের সিদ্ধান্ত । ] 

ইহাই যদি হইল, তাহ! হইলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষবিষয় স্বন্ধেও 
এরূপ ব্যবস্থাই গ্রহণীয়। যখন ইন্দরিয়গ্রাহাবিষয়ে প্রত্যক্ষ হইবে, তখন 
সেই প্রত্যক্ষজ্ানই তাদৃশ বিষয়টাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝাইয়া থাকে । 
এবং যাহা! প্রত্যক্ষ-জ্ভীনের অবিষয়, তাহাকে পরোক্ষ বলিয়া বুঝাইয় 
থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভিন্ন অন্য কোন যে তৃতীয় 

প্রকার নাই, ইহাঁও এ সঙ্গে বুঝাইয়৷ দেয়। এইরূপ ম্বলক্ষণ এবং 
সামান্য এই দ্বিবিধ ভিন্ন অন্য কোঁন বিষয়ের নিষেধ স্পষ্টতঃ ন। থাকিলেও 

গ্রই পথই অবলম্বনীয়। এই প্রকারে প্ররত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা নিজ বিষয়টা 
শ্থিরীকৃত হইয়!. থাকে। ইহা আমার কল্পনা নহে। সেই কথা অপরে 
বলিয়াছেন যে, একই প্রমাণ. নিজ বিষয্নকে স্থিরীকৃত করে, [ অর্থাৎ 

নিজবিষয়গত স্বরূপকে নিদ্দিষ করিয়! দেয়, ] তাৎকালিক অবিষয়কে 
ব্যাবর্তন করে, [অর্থাৎ তশুকালে যাহ! অবিষয়, তাহার স্বরূপটা নিজন্ব 
বিষয় নহে ইহা বুঝাইয়া দেয়।] এবং বিষয় ও অবিষয় ভিন্ন অন্য 
প্রকার নাই ইহারও সুচন!। করে, এই সকল কার্ধ্যই একই সময়ে 
একই প্রমাণ করিয়া,থাকে । 

যদি ইহা স্বীকার না কর, তাহা হুইলে নিজস্ব বিষয়ের স্বরূপটা 

সম্পূর্ণভাবে শ্থিরীকৃত না হওয়ায় গ্রহণার্থী ব৷ ত্যাগার্থী ব্যক্তি গ্রহণ ব! 
তাগের ক্ষেত্র স্থির করিতে পারে না। [অর্থাৎ কোন্টা গ্রাহ্য বা 

কোন্টা ত্যাজ্য তাহা স্থির করিতে পারে না। গ্রাহা শ্ির করিতে 

গেলে ত্যাজ্য স্থির করিতে হইবে, এবং ত্যাজ্য স্থির করিতে হুইলে 

গ্রাহ স্থির করিতে হইবে। অন্যথায় গ্রহণ এবং ত্যাগের কোনটাই 

উপপন্ন হইবে না। ] 
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তহুক্তম্ অনলার্থী অনলং পশ্বন্নপি ন তিষ্ঠে ন বা! ঞ্ণ প্রতিষ্ঠেতেতি 
যগ্পি নিধিকল্পকং প্রত্যক্ষং পুরোহুবস্থিতবস্তু্বলক্ষণং ণ' প্রদর্শনমাত্রনিষ্ঠিত- 
ব্যাপারমবিচারকমেব, তথাপি তংপৃষ্ঠভাবিনাং বিকল্লানামেব চ দর্শন- 
বিষয়ে কৃতপরিচ্ছেদ-তদ্দিতরবিষয়-ব্যবচ্ছেদ-তৃতীয় প্রকারাভাবব্যবস্থাপন- 

পর্য্যন্তব্যাপারপাটবমবগন্তব্যমিতরথা। ব্যবহারাভাবাৎ। এব পরস্পরং ! 
পরিহারব্যবশ্থিতস্বরূপপদার্থব্যবচ্ছেদি-প্রত্যক্ষপ্রভাবাবগত-বিরোধাত প্রত্যক্ষে- 
তর-বিষয়য়োস্তৃতীয়বিষয়াসত্বপরিনিশ্চয়েহনুমানমপি প্রবস্তিতুমুত্সহতে | 

বিরুদ্ধয়োরেকতরপরিচ্ছেদসময়ে দ্বিতীয়নিরসনমবশ্টাং ভাতি, বিরুদ্ধত্বা- 
দেব শীতোষ্জবশু। তৃতীয়াবিষয়োহপি তদ্বিরদ্ধ এব তদ্বুদ্ধাব প্রতি- 
ভাপমানত্বা। 

অন্ুলাদ 

সেইজন্য কথিত হইয়াছে যে, যে ব/ক্তির অগ্নিপ্রাপ্তি অভীষ্ট, সে 
ব্যক্তি অগ্নিকে দেখিতে থাকিলেও তৎ্প্রাপ্তিবিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে ন৷ 
বা তাহাকে ছাড়িয়। চলিয়াঁও যায় না। 

[ অর্থাৎ অগ্নির স্বরূপবিষয়ে নিশ্চয় হয় বলিয়াই অগ্নিকে গ্রহণ করিবার 

জন্য প্রচেষ্ট হয়, অগ্নির স্বরূপবিষয়ে সংশয় থাকিলে তাহা উপেক্ষা 
করিয়া চলিয়। যাইত। ইহাই লোকের স্বাভাবিক । যদিও প্রথমে যে 

প্রত্যক্ষ হয়, তাহা! নিবিকল্পক। নিবিকল্পক-প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র সম্মুখীন 
বস্তর স্বলক্ষণ-ম্বরূপকে [ অর্থাৎ অনারোপিত নামজাত্যাদি কল্পনা-বহিভূর্ত 
ব্যবহারের অযোগ্য স্বলক্ষণ-পর্য্যবসিত স্বরূপটামাত্রকে ] দেখাইয়া দেয়, 
এ ভাবে দ্রেখানই তাহার কার্য, সুতরাং নিধিকল্পক প্রত্যক্ষ দ্রষ্টব্য বিষয়ের 
মীমাংসক হয় না, [ অর্থাৎ নামজাত্যাদি যোজনাপুর্ববক স্বরূপনির্ধারণ 

*॥ ন বা ইতি পাঠ সমীচীনতয়া প্রতিভাতি। 

1 বন্তম্বলক্ষণ প্রদর্শমমাত্রনিঠিতব্যাপারমেষ এব পাঠ: সঙ্গত: | 

1 গরম্পরগরিহারব্যবস্থিত এয এব পাঠঃ সঙ্গতঃ। 
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ইতরব্যাবর্তনপ্রভৃতি কার্য করে না। নিবিকল্পকজ্ঞান ব্যবহার-সম্পাঁদন- 
কার্যে অপটু।] তথাপি নিহিকল্পক-জ্ঞানের অব্যবহিতপরক্ষণোৎপন্ন 
সবিকল্পক্ঞানের ব্যবহার-সম্পাদনকাধ্যে পটুতা আছে। সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষই স্ববিষয়ের স্বরূপনির্ধারণ, ইতর-ব্যাবর্তন, এবং তথাকথিতভাবে 
তৃতীয়প্রকারের নাস্তিত্ব-প্রদর্শনপধ্যন্ত সকল কাধ্যই করে, ইহা বুঝিতে 
হইবে। এই কথা না বলিলে ব্যবহারকার্ধ্য চলিতে পারে,না। এবং 

এইরূপ হইলে প্রত্যক্ষ নিজ নিজ বিভিন্নপ্রকারবিষয়কে তাৎকালিক 
অবিষয়পদার্থ হুইতে ব্যাবৃত্তরূপে বুঝাইয়া থাকে বলিয়া প্রত্যক্ষেরই 
মহিমায় প্রত্যক্ষের বিষয় এবং অবিষয়ের স্বভাঁবগতবিরোধপত্্যস্ত 

জান। যায়। স্থৃতরাং প্রত্যক্ষের বিষয় এবং অবিষয় হইতে ভিন্ন তৃতীয় 

প্রকার নাই এইরূপ নিশ্চয়ের পক্ষে অনুমানও সহায় হইতে পারে'। বিরুল্ধ 

২টার মধ্যে অন্যতরের নিশ্চয়কালে দ্বিতীয়ের নিরাস অবশ্যই হইয়া 
থাকে ; কারণ__সেই দ্বিতীয়টী বিরুদ্ধ, যেরূপ শীতের উপস্থিতিতে 
তদ্্বিরদ্ধ উঞ্চের বা উষ্জের উপস্থিতিতে তদ্বিরুদ্ধ শীতের নিবৃস্তি 

হইয়া থাকে । 

তৃতীয় প্রকারটাও [ অর্থাৎ স্বলক্ষণ এবং সামান্ ভিন্ন ] সেই সকল 

বুদ্ধির অবিষয় বলিয়। [ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের অবিষয় ] স্বলক্ষণ 
এবং সামান্য হইতে বিরুদ্ধ । 

নন্ু ন ত্বং দ্বিতীয়মিব তৃতীয়ং কদাচিদপি বিষয়মগ্রহীঃ গ্রহণে হি 

বিষয়দ্বয়বৎ তন্তাপি,' সত্বং হ্যাৎ। অগৃহীতস্য চ বিরোধমবিরোধং 

বা কথং নিশ্চেতুমহ্সীতি। ভোঃ সাধে নাত্র পৃথগ্গ্রহণমুপযুজ্যতে 
তদ্বুদ্ধ্যনবভাসমাব্রেশৈৰ তদ্বিরোধসিদ্ধেঃ। বিরুদ্ধং হি তদুচ্যতে যছ, 
তম্মিন্ গৃহমাণে ন গৃহাতে, তদিদমগ্রহণমেব বিরোধাবহমিতি ন পুথগ্- 
গ্রহণমন্ধেষণীয়ম। এবমিতরেতরপরিহারব্যবস্থিতানামর্থানাং ন তৃতীয় 
রাশিরস্তীতি সর্ববথ| সিদ্ধং বিষয়ছৈবিধ্যম। এবমেব সদসন্লিত্যানিত্যক্রম- 

যৌগপভ্াদিধু প্রকারাস্তরপরাকরণমবগন্তব্যম্। তত্র প্রত্যক্ষে স্বলক্ষণাত্মন্দি 
বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রবর্ততে। পরোক্ষে তু সামান্যাকারেহনুমানমিতি । 

: ২৯ | | এ 



২২৬ * শ্যায়মঞ্জ্যাম্ 

তন্মুলাদ 

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, তুমি যেরূপ দ্বিতীয় 
বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়াছ, সেরূপ তৃতীয় বিষয়ের অস্তিত্ব কখনও 
প্রমাণিত কর নাই। কারণ-_ প্রমাণিত করিলে বিষয়দৈতের ন্যায় তৃতীয় 
বিষয়েরও যথার্থতা হইত। স্থৃতরাং যাহার যথার্থতা নাই তাহা গৃহীত 
হইতে পারে না, এবং যাহা গৃহীত হয় নাই, তাহাঁর বিরুদ্ধতা বা 
অবিরুদ্ধত। স্থির করিতে পার না, এই পর্যন্ত আমার বক্তব্য । [ অর্থাৎ 

যে বিষয়টা অলীক, তাহা বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ হইতে পাঁরে না । যাহার 
মাথ! নাই, তাহার কি মাথাব্যথা সম্ভব ? ] 

উত্তর--হে মহাশয়! আপনার আশ! সঙ্গত নহে, কাঁরণ-_-বিরোধ- 

সিদ্ধির পক্ষে বিরুদ্ধবিষয়ের ভ্ভান উপযোগী নহে। [ অর্থাৎ বিরোধ- 

সিদ্ধির পক্ষে বিরুদ্ধবিষয়ের জ্ঞান অপেক্ষিত হয় না।] যাহাই তৎসংক্রান্ত 
জ্ঞানের অবিষয়, তাহাই তাহার বিরুদ্ধ। কেবলমাত্র তৎসংক্রাস্ত জ্ঞানের 

অবিষয়ত৷ থাকিলেই তাহার বিরোধসিদ্ধি হইবে। [ বিরোধসিদ্ধি করিবার 
জন্য অন্য উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে না । ] 

কারণ-_তাহাকে বিরুদ্ধ বল! হইয়া থাকে, যাহা সেটা গৃহীত হইলে 
নিয়ত গৃহীত হয় না। সেই জন্য এই গ্রহুণীভাবই বিষয়গত বিরুদ্ধতার উপ- 
পাদক, অতএব বিরোধের উপপাদনের জন্য বিরুদ্ধ-বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞানের 

অনুসন্ধান অনাবশ্যক ৷ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থিত পদার্থ -সামান্যের পক্ষে 
তৃতীয় প্রকার নাই, [অর্থাৎ পদার্থ-সামান্যের মধ্যে যাহাকেই ধরিবে, তাহ 

এবং তদিতর ইহাছাড়া পদার্থ নাই এইরূপ বুঝিবে। ] অতএব বিষয়- 
ঘৈবিধ্যই সর্ববপ্রকারে মীমাংসিত হইতেছে । এইরকমই সৎ, অসৎ, নিত্য, 
অনিত্য, ক্রম, যৌগপপ্য প্রভৃতি স্থলে তৃতীয় প্রকার নাই, ইহ বুঝিয়া 
লইবে। [ অর্থাৎ এই রকম সণ বলিলে অসৎ বলিয়া কোন পদার্থ আছে 

ইহা বুঝা যায়, এবং অসৎ বলিলে সু বলিয়া কোন পদার্থ আছে ইহা বুঝ! 
যায়। এবং নিত্য বলিলে অনিত্য বলিয়া কোন পদার্থ আছে ইহা 

বুঝা যায়, এবং অনিতা বলিলে নিত্য বলিয়৷ কোন পদার্থ আছে ইহাও 
বুঝা যায়, কিন্তু তত্রদ্বিপরীতভিন্ন তৃতীয় প্রকার আছে ইহা বুঝা 



প্রমাণদৈবিধ্যস্থাপনম্, ২২৭ 

যায় না। এবং এই রীতি অনুসারে ক্রম বলিলেও যৌগপঘ্ধ ( অক্রম ) বুঝা 
যায়, বা যৌগপঘ্ভ বলিলেও ক্রমসন্বন্ধীয় জ্ঞান হুইতে পারে, কিন্তু কথিত- 
বিপরীতভিন্ন তৃতীয় প্রকার বুদ্ধিগম্য হয় না।] প্রত্যক্ষ এবং অনুমান 

এই দ্বিবিধ প্রাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ কেবলমাত্র স্বলক্ষণ-স্বরূপ-বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হইয়। থাকে, কারণ--কেবলমাত্র স্বলক্ষণই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ গ্রাহা। 

কিন্তু সামান্য-স্বরূপ-বিষয়টা কেবলমাত্র পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় বলিয়৷ 
অনুমান-প্রমাণ তাহাকে লইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । ত্এই পর্যস্ত 
আমাদের প্রমাণের অধিকার-বর্ণনা ৷ 

প্রমাণদ্বয়সিদ্ধে চ বিষয়ছয়বেদনে। 

বদ কম্যান্ুরোধেন তৃতীয়ং মানমিহ্যতাম্॥ 

ন চান্মিশ্নেব পরোক্ষে সামান্যাত্মনি বিষয়েহনুমানমিব শব্দাছপি 

প্রমাণীন্তরং প্রবর্ততে ইতি বক্ত,ং যুক্তম্। একত্র বিষয়ে বিরৌধবিফলত্বা- 
ভ্যামনেকপ্রমাণপ্রবৃত্তানুপপত্ডেঃ। পুর্ববপ্রমাণাবগতরূপযোগিতয়৷ তন্মিন্ 
বস্তনি পুনঃ পরিচ্ছিগ্যমানে প্রমাণমুত্তরমফলম্। এবং হ্যাহুঃ। অধিগতমর্থ- 
মধিগময়ত৷ প্রমাণেন পিং পিং স্যাদিতি। অন্যরূপতয়৷ তু তর্গ্রহণমুত্তর- 
প্রমাণেন ছুঃশক্যম্, আদিপ্রমাণবিরুদ্ধত্বাদিতি। অতএব ন সংপ্লবমত্যুপ- 

গচ্ছন্তি নীতিবিদঃ। একনম্মিন বিষয়েহনেকপ্রমাণপ্রবৃস্তিঃ সংগ্লবঃ, স চ 

তথাবিধবিষয়নিরাসাদেব নিরস্তঃ। ন চ প্রত্যক্ষানুমানে অপি পরস্পরং 

সংপ্লবেতে, স্বলক্ষণেহনুমানম্য সামান্যে চ প্রত্যক্ষম্য প্রবৃত্যভাবাৎ। 

ত্ন্যুবাদ 

বিভিন্ন প্রকারপ্রমিতি-সম্পাদনের জন্য বিভিন্নপ্রকার প্রমাণ আবশ্যক 
হয়। একবিধ প্রমাণের ছারা বিভিন্ন প্রকার প্রমিতি সম্পাদিত হয় ন। 

ইহা! মনে করিয়া বৌদ্ধ দাশনিক বলিতেছেন। 
প্রমেয় দ্বিবিধ বলিয়! প্রমিতিও ছিবিধ, সুতরাং এ দ্বিবিধ প্রমিতি 

দ্বিবিধপ্রমাণের ঘারাই সম্পাদদনীয় হওয়া উচিত। অতএব বল, কাহার 
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অনুরোধে প্রমাণত্রয়স্বীকার করিব। [অর্থাৎ যদি এইরূপ কার্য 

থাকিত, যাহা! ছিবিধ প্রমাণের ছারা সম্পাদিত হয় না, তাহা হুইলে 
প্রত্যক্ষ এবং অনুমানরূপ দ্বিবিধপ্রমাণের অসাধ্য এ কাধ্যের অনুরোধে 
তৃতীয়প্রমাণম্বীকার করিতে বাধ্য হইতাম। ] এবং এই সামান্যস্বরূপ 
পরোক্ষ বিষয়ের পক্ষে অনুমানের ন্যায় শব্দাদিও অন্য প্রমাণ হুইতে পারে, 

এই কথা বলা! উচিত নহে। কাঁরণ-_-একটী বিষয়ের পক্ষে অনেক প্রমাণের 

কার্যকারিত। অসঙ্গত, অসঙ্গতির কারণ & প্রমাণদ্য়ের বিরোধ, এবং 

অন্তরের বৈয়র্থ্য। (স্থুতরাং এককার্ষে অনেক প্রমাণব্যবহার অনুপপন্ন 1) 

পূর্ববর্তী প্রমাণের ছারা যে বস্তুর যে ম্বরূপটী জানিতে পারিয়াছ, পুনরায় 
অন্যবিধ প্রমাণের ছারা তাদৃশ স্বরূপটা পুনরায় জানিতে যাঁইলে পরবর্তী 
প্রমাণটী ব্যর্থ হইয়া! পড়ে। [ অর্থাৎ জ্ঞাত বস্তটা জানিবার জন্য প্রমাণা- 

স্তরের সাহায্যগ্রহণ অনাবশ্যক ৷] অন্যপ্রমাণের দ্বারা পরিজ্ঞাত 

বিষয়কেই যদি অতিরিক্তপ্রমাণের দ্বারা জানিতে হয়, তবে সেই দ্বিতীয়- 
প্রমাণসাধ্য জ্ঞানটা পিষপেষণতুল্য হয়। কিন্তু পরবর্তী প্রমাণের 
পূর্ববর্তী প্রমাণের দ্বার! গ্লরিজ্ঞাত বস্তুর অন্যরূপে জ্ঞাপন করা দুঃসাধ্য, 
কারণ-_পূর্বববর্তী প্রমাণের সহিত পরবর্তী প্রমাণের বিরোধ হয়। এই 
সকল কথ। অপরে বলিয়াছেন। অতএব নীতিজ্ঞগণ প্রমাণসংপ্লবের 

পক্ষপাতী নহেন। একবিষয়ে অনেক প্রমাণের কাঁধ্যকারিতাই সংপ্লব 
এবং সেই সংপ্লব অনেকপ্রমাণবোধ্য একবিষয় অস্বীকৃত হওয়ায় প্রতিষিদ্ধ 

হইয়াছে। এবং প্রত্যক্ষ এবং অনুমানও পরস্পর একবিষয় লইয়৷ কার্য 
করিতে প্রবৃত্ত হয় না, কারণ-_স্বলক্ষণরূপ বিষয়ের পক্ষে অনুমানের ও 

 সামান্মরূপ বিষয়ের পক্ষে প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি হয় না।' [ অর্থাৎ আমাদের 
মতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দ্বিবিধ প্রমাণ। কিন্তু এ ঘ্বিবিধপ্রমাণের 
বিযয়্ও. 'বিভিন্ন। ন্বলক্ষণ প্রত্যক্ষের নিয়ত বিষয়, এবং সামান্য অনুমানের 

নিয়ত ব্ষয়। কোন প্রমাণ কখনও নিজস্ববিষয়ের পরিবর্তন করে ন!। 

* একই প্রষেরকে উদ্দেশ্ত করির়। অনেক প্রমাণের বুগপৎশ্কার্া-সম্পাদন বিরুদ্ধ। বিজাতীর 
জানখরের, ,যৌগপন্ড নাই। কমিক কার্যসম্পাদনও অসভব, কারণ-_ক্ষণিকত্ববাদিবৌদ্ধের তে একই 
প্রমেহ জানের প্রমাণের করমিককার্ধাযম্পাদনকানপধ্যন্ত থাঁকিতে পারে না। ০ 
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অতএব স্বলক্ষণবিষয়ে অনুমানের ব্যবহার এবং সামান্যবিষয়ে প্রত্যক্ষের 

ব্যবহার হয় না। ] ট 

সন্বন্ধগ্রহণাপেক্ষমনুমানং স্বলক্ষণে । 

সজাতীয়বিজাতীয়বা বৃত্তে বর্ততাং কথম্ ॥ 

প্রত্যক্ষমপি সদ্বস্তসংস্পর্শনিয়তব্রতম্। 

বিকল্লারোপিতাকারসামান্গ্রাহকং কথম্॥ 

যচ্চ শব্দোপমানাদি প্রমাণান্তরমিষ্যতে । 

তদেবং সতি কুত্রাংশে প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতু ॥ 
বস্ত স্বলক্ষণং তাবৎ প্রত্যক্ষেণৈব মুক্রিতম্। 
ততোহন্যদনুমানেন সন্বন্ধীপেক্ষবৃত্তিন। ॥ 

নানাপ্রমাণগম্যশ্চ বিষয়ে। নাস্তি বাস্তবঃ | 

তদ্বানবয়বী * জাতিরিতি বার্তৈকভদ্রি কা ॥ 

তন্মুবাদে 

সজাতীয় এবং বিজাতীয় হইতে যাহা ব্যাবৃত্ত [ অর্থাৎ অসাধারণ ক্ষণ ] 
সেইরূপ যে বিষয়, তাহা স্বলক্ষণ। সেই স্বলক্ষণটা অনুমান প্রমাণ 
দ্বারা বোধিত হইতে পারে না। কারণ-_অনুমান ব্যাপ্তিগ্রহণসাপেক্ষ। 

[ অর্থাৎ ব্যাপ্তিগ্রহণ অনুমেয়ের নামজাত্যাদিযোজনাত্মক-কল্পনাব্যতীত 

হয় না। ] প্রত্যক্ষ- প্রমাণ কেবলমাত্র অনারোপিত ও অর্থক্রিয়াকারী 

সদ্বস্তব্যক্তিমাত্রকে * লইয়াই হয়। ক্তুতরাং সবিকল্পকঙ্ঞানের ঘ্বার৷ 

আরোপিত আকারে পরিণত সামান্য-প্রমাণভূত প্রত্যক্ষের বিষয়ই হইতে 
পারে না। 

বিবাদিগণ শব্দ এবং উপমানাদিকে পৃথক্ প্রমাণরূপে যে স্বীকার 
করেন তাহ। এইরূপ হইলে কোন্ অংশে প্রতিষ্ঠিত হইবে? [ অর্থাৎ 

বিবাদিগণের মতে শব্দ এবং উপমানাদি পৃথক্ পৃথক্ প্রমাণ হইতে পারে, 

টা « তদ্ববরবী ইত্োব তন্ধপাঠ:। 
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কারণ--তীহাদের মতে পৃথক পৃথক প্রমেয় আছে বলিয়া পৃথক্ 
পৃথক্ প্রমাণের বিভিন্ন কার্য আছে। কিন্তু আমাদের মতে স্বলক্ষণ 
এবং সামান্য এতদ্ভিন্ন প্রমেয় না থাকায় পরম্থু ব্বলক্ষণ এবং সামান্য 

প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের প্রমেয় হওয়ায় শব্দ এবং উপমানাদিকে পৃথক্ 
প্রমাণ" বলিবার উপায় নাই। ] স্বলক্ষণরূপ প্রমেয় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ- 

প্রমাণের গোচর, তর্ভিন্ন সামান্য ব্যাপ্ডিগ্রহণসাপেক্ষ অনুমানপ্রমাণের 

গোচর। এব অনেকপ্রমাণগোচর বাস্তবিক কোন .প্রমেয় নাই। এবং 

যেরূপ প্রমাণসাঙ্ক্য স্বীকার করি না, সেরূপ সাবয়ব দ্রেব্য এবং জাতিও 

স্বীকার করি না। এই সকলের প্রতিষেধ আমাদের স্বীকৃত ক্ষণিকত্ববাদ- 

রক্ষার একমাত্র অনুকূল শুভসংবাদ। [অর্থাৎ সাবয়ববাদ এবং জাতিবাদ 
প্রমাণসংপ্লবের (প্রমাণসাহ্কর্য্যের) পোৌঁষক, অথচ ক্ষণিকত্ববাদের 

বিরোধী, স্থৃতরাঁং উহাদের প্রতিষেধ আমাদের পক্ষে শুভাবহ সংবাদ ] 

যদি চ প্রত্যক্ষবিষয়ে শব্দানুমানয়োরপি বৃত্তিরিষ্যতে, তহি প্রত্যক্ষ- 

ংবিৎসদৃশীমেব তে অপি বুদ্ধিং বিদধ্যাতাং ন চৈবমস্তি। তদাহুঃ-_ 

সমানবিষয়ত্বে চ জায়তে সদৃশী মতিঃ | 
ন চাধ্যক্ষধিয়া সাম্যমেতি শব্দানুমানধীঃ ॥ 

তেজোহন্যদেব নক্ষত্র-শশাঙ্কশকলাদিষু। 

উদ্ঘাটিতজগতকোশমন্যদেব রবের্মহঃ | 

আহ চ-_ 

অন্যদেবেক্িয়গ্রীহমন্যঃ শবন্য গোচরঃ।' 

শব্দাঁ প্রত্যেতি ভিন্নাক্ষে। ন তু প্রত্যক্ষমীক্ষতে। 
অপি চ-- 

অন্যৈবাগ্নিসম্বন্ধাদ্দাহং দগ্ষো হভিমন্যতে । 
অন্যথ। দীহশব্দেন দাহার্থঃ সংপ্রতীয়তে ॥ 

তন্মাহ্ক্তেন বর্জনা বিষয়তৈবিধ্যনিশ্চয়ান্ন তৃতীয়ং প্রমাণমণ্ডি। 
ন চ সংল্লব ইতি। 
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তন্ন্বাল 

এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ক্ষেত্রে শব্দ এবং অনুমানও কার্য করে ইহা যদি 
স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ যেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করে, শব্দ 

এবং অনুমানও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করুক। [ অর্থাৎ তাহাদের কলগত 

বৈষম্য না থাকাই উচিত। ] কিন্তু তাহা দেখা যায় না। সেই কথাই 
পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন । 

প্রত্যক্ষ, শব্দ এব অনুমানের বিষয় যদি সমান হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের উৎপাগ্ভ : ফলীভূত ) জ্ঞানও সমান হইয়! পড়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষ- 

প্রমাণজন্য জ্ঞানের সহিত শব্দ এবং অনুমানজন্য জ্ঞান সমান হয় না। 

[ অর্থাৎ প্রমাণের ক্ষেত্র পৃথক্ পৃথকৃ। ক্ষেত্র এক স্বীকার করিলে উক্ত 
আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মতে শব্দের ক্ষেত্র পৃথক্ না থাকায় 
শব্দ পৃথক্ প্রমাণ নহে। ] (ইহার দৃষ্টীস্ত এই যে) নক্ষত্র এবং চন্্র- 
কলাপ্রভূতিগত তেজ এবং সূর্ধ্যমণ্ডলগত তেজ বিভিন্ন, এই সুর্য্যতেজের 

দ্বার সমস্ত জগণ্ড উদ্ভাসিত. হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদের দ্বারা 

হয় না। 

[ অর্থাৎ নক্ষপ্রচন্দ্রাদি এবং পূর্্য সকলই তেজন্বী. বটে। কিন্ত এ 

তেজের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য যথেষ্ট । কারণ নক্ষত্র এবং চন্দ্রাদিগত- 
রশ্মিদ্বার৷ ব্রন্মাণ্ডের অন্ধকার নষ্ট হয় ন|। কিন্তু সূর্যের রশ্মির দ্বারা 
্রক্মাণ্ডের সকল অন্ধকার নষ্ট হয়। ] এবং আরও বলিয়াছেন যে, 

ইন্জরিয়গ্রাহ্ বিষয় শব্দবোধ্য হইতে পারে না। কারণ-_অন্ধ ব্যক্তি শব্দের 
দ্বার বুঝিতে পারে, কিন্তু সে তদ্দরশী নহে। [ অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণের 
গোচরকে শব্দপ্রমাণের গোচর বলিলে বিষয় এক হওয়ায় অন্ধ 

এবং চক্ষুত্মানের জ্ঞানগত বৈষম্য ঘটিতে পারে না। অতএব শব্দ 
প্রমাণ নহে। এবং আরও এক কথ। এই যে, অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি [ অর্থাৎ 
স্বীয় অঙ্গে দাতপ্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি ] অগ্নির সহিত সন্ন্ধবশতঃ দাঁহকে 

যে ভাবে বুঝে, দাহের অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দাহশব্দের দ্বার দ্াহকে সে ভাবে 
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বুঝে না। (ইহা ম্বতঃসিদ্ধ। অতএব শব্দপ্রমাণের বিষয় সিদ্ধ ন 
হওয়ায় শব্ধ প্রমাণ নহে। 

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কথিত রীতি অনুসারে বিষয়- 
দ্ৈবিধ্য স্থিরীকৃত হওয়ায় প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই, বিবিধ প্রমাঁণভিনন 
তৃতীয় প্রমাণ নাই। এবং প্রমাণসংপ্লবও ( প্রমাণসাঙ্কর্য্যও ) গ্রাহ 
নহে । এই প্র্ধ্স্ত বৌদ্ধ দার্শ নিকদিগের কথা । 

ভিগ্রনী 

বৌদ্ধমতেও সর্বববিধপুরুষার্থলাভের একমাত্র উপাঁয় সমাক্ জ্ঞান। 

অবিসংবাদিত জ্ঞানকে সম্যক্ জ্ঞান বলে। বিষয়জ্ঞান হইবার পর প্রবৃত্তি 

আসিলে যদি তাদৃশ পরিজ্ছাত বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে, তবে তাদৃশ জ্ঞানকে 
অবিসংবাদিত বল যাইতে পারে। ইহাই ধর্ম্মকীর্তির কথা। কিন্তু 
শ] ন্তরক্ষিতরচিত-তত্বসংগ্রহনামক গ্রন্থের পঞ্জিকানামক-ন্থ প্রসিদ্ধটীকাঁকার 
কমলশীলের মতে এরূপ অবিসংবাদিত জ্ঞান সম।ক্ জ্ঞান নহে। 

কারণ _ষে স্থলে কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ পরিজ্ঞাতবস্তর প্রাপ্তির পক্ষে ব্যাঘাত 

ঘটে, সেই স্থলে উক্তজ্জানে পরিজ্ঞাত বস্তর প্রাপকত্ব বাধিত হওয়ায় তথা- 
কথিত অবিসংবাদিতশব্দের অর্থ অনুপপন্ন হইয়া পড়ে । অতএব কমল- 

শীলের মতে ভাষা যেভাবে পরিজ্ঞাত হইলে সেইভাবেই প্রাপ্তির যোগ্য হয়, 
তাহাই অবিসংবাদিত। প্রতিবন্ধকবশতঃ যে স্থলে তাঁদৃশ বস্তর প্রাপ্তির পক্ষে 
ব্যাঘাত ঘটে, তাদৃশ বস্তর পক্ষে অবিসংবাদিত শব্দের অর্থ অনুপপন্ন হয় না, 
কারণ -তাদৃশ বস্ত প্রতিবন্ধক প্রভাবে অপ্রাপ্ত হইলেও প্রাপ্তিষোগ্য হয়। 

এঁ সম্যক জ্ঞান ছুই প্রকার। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান । প্রত্যক্ষ চারি 

প্রকাঁর। ইন্ড্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ, মানস, স্বয়ংবেদন এবং যোগজ। এই 
কথা খড়দর্শনসমুচ্চয়নামকগ্রস্থেও বিশদরূপে বিৰৃত . . আছে। বৌদ্ধ- 
মতৈও বেদাস্তমতের হ্যায় মনের ইন্ছিয়ত্ব নাই। স্থতরাং ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান 

ও মানস জ্ঞানের পৃথক্ ভাবে উল্লেখ । বৌদ্ধমতে হ্যায়মতের ম্যায় আত্মা 
জ্ঞানের আশ্রয় নহে, এবং সাংখ্যমতের স্যায় বুদ্ধিও জ্ঞানের আশ্রয় নহে। 

বিভিনী জ্ঞানের বিভিষ্ন আশ্রয়। : ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়জন্য' জ্ঞানের 'আশ্রয়। 
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মন মানসজ্ঞানের আশ্রয়। স্বয়ংবেদন ও যোগজন্যজ্ঞানের আশ্রয় চিত্ত । 

ইহাদের মতে ইন্স্রিয় প্রমাণ নহে। ইন্ডিয়ার প্রমা এবং ভ্রম ছিবিধ 
জ্ঞানই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং ইন্ড্রিয়কে প্রমাণ বলা চলে না। 

ইহার অস্বীকার করিলে পদ্ম ন৷ থাকিলেও পন্সপুকুরের ন্যায় ইন্দ্রিয়েরও 
প্রামাণ্য একটা উপকথা হইয়া পড়ে। সাংখ্যমতেও এ যুক্তিবলে ইন্জিয়ের 
প্রামাণ্য অস্বীকৃত। জর্বদর্শনপরমাচার্য বাচম্পতিমিশ্র সাংখ্যকারিকার 

তত্বকৌমুদীনামক স্বকৃতটীকায় বলিয়াছেন যে, “তন্তরীস্তরে* তৈধিকানাং 
লক্ষণান্তরাণি তু ন দুষিতানি বিস্তরভয়াৎ।” তন্ত্রাস্তরশব্দের অর্থ শাস্ত্রান্তর। 
্যায়সুত্র প্রভৃতি শীস্ত্রকেই তিনি এখানে লক্ষ্য করিয়াছেন। ইক্জিয়ার্থ- 
সন্নিকর্ষোতপন্ন প্রমিতিসাধনই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ এই কথা বলিলে কদাচিৎ 

ভ্রমকারণ এবং কদাচিৎ প্রমাকারণ বলিয়া চক্ষুরাদিতে প্রামাণ্য 

এবং অগপ্রামাণ্য এই দ্বিবিধভাবের আপত্তি হয়, ইহা মনে করিয়! 
বাচম্পতিমিশ্র সাংখ্যশান্ত্রে চক্ষুরাদিকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ 
করেন নাই। 

বৌদ্ধমতে নিবিকল্পক-প্রত্যক্ষই প্রমাণ, সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। 
কারণ-__সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ কল্পনামূলক। বৌদ্ধমতে নামজাত্যাদি কিছুই 
নাই, তাহ। কল্পনাপ্রসূত। স্তরাং এ কল্পিত নামজাত্যাদিকে যোজন! 
করিয়া যে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ বলিয়া পরিগণিত । 
হ্যায়বিন্দ্ুকার কল্পনা-শব্দের অর্থ অন্যবিধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
*অভিলাপসংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসপ্রতীতিঃ কল্পনা ৮ [ অর্থাৎ যে 

প্রতীতির বিষয়ভূত অর্থ স্বপ্রতিপাদক (বাঁচক) শব্দের সহিত অভিন্নভাবে 
ব্যবহারের যোগ্য, ,সেই প্রতীতিই কল্পনা । ] সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, যে জ্ঞানের আকার বাচ্য এবং বাচকের আকারের সহিত 

অভিন্নভাবে কল্পিত হয়, তাহাই সবিকল্পক। যোগ্য এই কথা বলায় 
বালমুকাদিরও সবিকল্পক-জ্ঞানকে সবিকল্পক বলিয়া ধরা াইতে পাঁরিবে। 

অন্যথ। বাঁলমুকাদির উচ্চারণদ্বারা অপরকে বুঝাইবার ক্ষমতা না থাকায় 

বাঁচ্য এবং বাঁচকের অভেদ-ব্যবহারে ন। আঁসায় তাহাদের বিশিষ্ট জ্ঞান 

সবিকল্পক-জ্ঞান হুইতে বহিভূ্তি হুইয়। পড়ে । 
৩)৩ 
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নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ তাহার বিপরীত। এইজন্য তাহাকে বালমূকাদি- 
বিজ্ঞানসদৃশ বল! হুইয়াছে। যাহা কল্পনাপোড় এবং অভ্রান্ত তাহাই 
নিধিকল্পক-প্রত্যক্ষ। এইজন্য হ্যায়বিন্দুকার বলিয়াছেন যে, “তত্র কল্পনা- 
পোঁ়মন্্রান্তং প্রত্যক্ষম্।” [ অর্থাৎ প্রমাণের মধ্যে যাহা কল্পনা শূন্য 
অথচ ভ্রমভিন্ন তাহাই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। যদিও বাহাবিষয়ও কল্পনা শূন্য 
এবং ভ্রমভিন্ন, তথাপি বাহাবিষয়টা প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষপাক্রান্ত হইবে না। 
কারণ__কল্পনা জ্ঞানগত হওয়ায় তাহার প্রতিষেধছার৷ জ্ঞানেরই প্রাপ্তি 

হইয়! থাকে। স্তৃতরাং কল্পনা শুন্য অথচ ভ্রমভিন্ন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ,-_- 

এই কথা বৌদ্ধ-দার্শনিক দিঙনাগাচাধ্যকৃত প্রমাণসমুচ্চয়গ্রন্থে আছে। 
সাংখ্যমতে এই নিবিকল্পক-প্রত্ক্ষকে আলোচনজ্ঞান বলে। ইহাই 

প্রথম প্রত্যক্ষ । যাহ! ভ্রমভিন্ন, তাহাই প্রত্যক্ষ,_-এই কথ! বলিলে অনু- 
মানের উপর প্রত্যক্ষত্বের প্রসক্তি হয়। এই জন্য “কল্পনাপোট” [ অর্থাৎ 

কল্পনাশুন্য এই কথ! বল! হইয়াছে । ] 
যগ্ধপি অনুমান নিয়তকল্পনাময়, নামজাত্যাদিযোজনাব্যতীত অনুমান 

হইতেই পারে না, তথাঁপি অনুমান ভ্রম নহে। কারণ-_যে জ্ঞান 
বাধিত বিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহাই ভ্রম। অনুমানের বিষয় 
কল্পিত, তাঁহা বাধিত নহে। কল্পিত এবং বাধিত এক কথ। নহে। 

কারণ-_-কল্লিত বিষয়টা বাধিত হয় না । কারণ--কল্পিত ( অলীক ) বিষয় 
কোথায়ও নাই। যাহার দেশবিশেষে সত্তা! বাস্তবিক, তাহারই তৎশুন্য- 
স্থানে বাঁধ হুইয়। থাকে, অলীকের বাঁধ হয় না। ভ্রম-ব্যাবর্তনের জন্য 

“অন্রান্ত” এই পদটা প্রদত্ত হইয়াছে । নিখিল-ভ্রমব্যাবর্তন এই পদের 
উদ্দেশ্য নহে । কারণ-_শুক্তি-রজতাদিস্থলীয় ভ্রম কল্পন্টযুক্ত বলিয়া! “কল্পনা- 
পোঁঢ়” এই প্রথম পদের দ্বারাই ব্যাবপ্তিত হুইয়াছে। কিন্তু স্বপ্নাত্মক 

দ্রমের ব্যাবর্তনের জন্য “অভ্রান্ত” এই পদটা প্রযুক্ত হুইয়াছে। স্বপ্রাত্মক 
জ্ঞানে কাহারও বাচ্য এবং বাচকের অভেদ-সমারোপ-নিবন্ধন অভিলা'প 

ঘটে না, এবং তাদৃশ জ্ঞান এ ভাবে অভিলাপ-সংসর্গ-যোগ্যও নহে। 
স্প$-প্রতিভাসতা-নিবন্ধন এ জ্ঞান নিধিকল্পক-রূপ। কেবলমাত্র ইঙ্জরিয়- 
জন্য ভ্কানই যে উক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য তাহা নহে। জর্বববিধ 
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 প্রত্যক্ষই উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য । সেইজন্য স্বপ্ন-জ্জানকে ধর! যাইতে পারে। 

এই কথ। তব্বসংগ্রহের টাকাকার কমলশীল ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু 
কমলশীল অভ্রান্তশব্দের অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন 

অভ্রান্তশব্দের অর্ অবিসংবাদী, অবিসংবাদী শব্দের অর্থ অর্থ-ক্রিয়া 
সমর্থবস্তর প্র।পণসমর্থ। অতএব কোন প্রকার প্রতিবন্ধকবশতঃ তাদৃশ- 

বস্তর প্রাপ্তি না ঘটিলেও প্রমাণীভূত প্রত্যক্ষের তাদৃশবস্তপ্রাপ্তির 
পক্ষে যোগ্যত। থাকিতে পারে । অভ্রান্তশব্দের ঘথাবস্থিতব্্তর আকারে 

আকারিত এইরূপ যথাশ্রুত অর্থ করেন নাই। যথাশ্রুত অর্থ করিলে 

বাহ্যার্থবাদ-শ্বীকার-পক্ষ-এবং অস্বীকার-পক্ষ-সাধারণ প্রত্যক্ষ-লক্ষণ উপপন্ন 

হয় না। কিন্তু অবিসংবাদী এইরূপ অর্থ করিলে তথাকথিত উভয়-পক্ষ- 

স।ধারণ লক্ষণ উপপন্ন হয়। কারণ-_বাহ্ার্থবাদ অস্বীকৃত হইলে বাহার্থ না 
থাকায় যথাবস্থিতবস্তর আকারে আকারিত এইরূপ অর্থ অসঙ্গত হয়। 

বন্ধ্যাপুত্রকে আকাশকুম্মের মালার দ্বারা ভূষিত কর! হইয়াছিল এইরূপ 
বাক্যের স্যায় নাস্তিত্ববাদপক্ষে অভ্ান্তশবেের যথা শ্রুতার্থ-করণও ব্যাহত। 

কিন্তু দিঙ্নাগাচার্্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণে “অভ্রান্ত” এই পদটা 
দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, যাহ অর্থক্রিয়াকারী হইবে, তাহ 
প্রমীণ হইবে। সুতরাং পীতশখ্খবিষয়ক প্রত্যক্ষ ভ্রম হইলেও প্রত্যক্ষ-প্রমাণ 
হইবে। কারণ--শঙ্খ পীত বলিয়াই জ্ঞাত হোক, কিংব। শ্বেত বলিয়াই জ্ঞাত 

হোক, অর্থক্রিয়াকারিত্ব উভয় পক্ষেই সমাঁন। জ্ঞানবৈষম্য হইলেও ধ্বনি- 

কাধ্য সমানভাবেই হুইবে। তবে দিঙ্নাগের মনে পীতশখ-জ্ঞানটা 
কেমন করিয়।৷ কল্পনাপোঢ হইল, তাহা বুঝিতে হইবে। কল্পনাপো 

না হইলে তাহার ব্যাবর্তন হইয়! যায়। ইহার উত্তরে দিঙ্নাগাচার্য্যের 
ইহাই বক্তব্য আমার মনে হয়, যে পীতশঙ্থাদি যখন নিবিকল্পক-রূপে 
থাকে, তখন পীতগুণ শঙ্খ এবং তথাকথিত উভয়ের অভেদ এই তিনটা 

তত্তর্-ব্যক্তিত্বরূপে : জ্ঞানের বিষয় হয়, সুতরাং এ জ্ঞান সমুহালম্বন- 

তুল্য হয়। তবে শঙ্খে পীতগ্ডণ বাধিত বলিয়া উহা নিবিকল্পকরূপ 

হইলেও ভ্রম। কিন্তু এ গীতশম্থাদি-বুদ্ধি যখন সবিকল্পক-রূপ হইবে, 

তখন গীতগুণ পীতত্বরুপে, ধন্মী শঙ্খ শখন্বরূপে, এবং পীতগুণ ও শখ্খের 
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অভেদ বৈশিষ্ট্যরূপে প্রভতীত হইবে । স্ৃতরাং এই সবিকল্পক একটা 
বিশিষ্ট বুদ্ধি। ন্যাঁয়বিন্দুর টাকাকার ধর্মদোত্তরাচার্ধ্য অত্ররান্তশব্দের অবি- 
সংবাদিত এই প্রকার অর্থ হইতে পারে না ইহা বলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, অভ্রান্তশব্দের যদি অবিসংবাদী এই প্রকার অর্থ হয়, 

তাহা হুইলে পীতশঙ্খাদিবুদ্ধিরও অভ্রান্ততা আসিয়া পড়ে, কারণ__ 
শঙ্খ পীত বলিয়াই জ্ঞাত হোক, কিংবা শ্বেত বলিয়াই জ্ঞাত হোক, 
উভয় বুদ্ধি *দমানভাবেই অর্থক্রিয়াসম্পাদন করে। জ্ঞানের ভেদে 
শখ্খের কার্য-ধবনির বিসংবাদ হইবে না। অতএব ভ্রমের ব্যাবর্তনের 

জন্যই “অভ্রাস্ত” এই পদটা প্রযুক্ত হুইয়াছে, ইহাই তীহার বক্তব্য । 

স্থতরাং নিবিকল্পক জ্ঞানও তাহার মতে ভ্রমরূপ হইতে পারে, ইহাই 
বলিতে হুইবে। সবিকল্পক-জ্ঞানের তো “কল্পনাপোট” এই বিশেষণ- 

দ্বার ব্যাবৃত্তি হইতে পারিবে । ইহার! নব্যনৈয়ায়িকের ন্যায় নিধিকল্পক- 
জ্ঞানের অস্পফ্টপ্রতীতিরূপত স্বীকার করেন নাই। ইহাঁর৷ নিবিকল্পককে 
স্পষ্ট-প্রতিভাসই বলিয়াছেন। তবে নিবিকল্পকের বিশিষবুদ্ধিত্ব স্বীকাঁর 
করেন নাই। 

বিশিষটাদ্বৈতবাদী রামনুজাচাধ্য নিবিকল্পকজ্ঞানেরও বিশিষ্ট- 
বুদ্ধিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থগৌরব-ভয়ে তাহার পরিচয় দিলাম 
না। ন্যায়মতে বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ,__ 
নিবিকল্পক এবং সবিকল্পক, এবং উক্ত উভয় প্রত্যক্ষই প্রমাণ । 
নিবিকল্পক সবিকল্পকের প্রতি এবং সবিকল্পক হানোপাদানাদিবুদ্ধির 
প্রতি প্রমাণ, এই কথ পূর্বে বিরৃত হইয়াছে ।, বৌদ্ধমতে কেবল- 
মাত্র নিবিকল্পকই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ৷ ন্যায়মতে সর্বববিধ, প্রত্যক্ষের আশ্রয় 
আত্ম।। বৌদ্ধমতে বিভিন্ন প্রত্যক্ষের আশ্রয় বিভিন্ন। তাহার মধ্যে 
যাহ! ইন্দ্রিয়জন্য, তাহাই ইন্ড্রিয়াশ্রিত। ইহাদের মতে কোন নিয়মিত 
আশ্রয্স নাই। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের জন্য প্রত্যক্ষ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। 

ইস্ট্রিয়ন্য নিবিকল্পক বা সবিকল্পক সকলেই ইন্ড্রিয়াশ্রিত। নিবিকল্পক 
প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও কারণ। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের 

প্রতি এ প্রকার বিষয় কারণ নহে । কারণ-_বৌদ্ধমতে সকলবস্তুই 
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'ক্ষণিক, অতএব ইন্দরিয়-সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও ক্ষণিক। এবং যাহা ক্ষণিক 
তাহা কাধ্যকালপধ্যন্ত থাকিয়া কারণ হইতে পারে না। কার্য্যের 
অব্যবহিত-পুর্ববক্ষণে থাকিতে পারিলেই কারণ হইবে । স্থতরাং নিধিকল্পক- 
প্রত্যক্ষের পুর্বে ইন্দ্রিয়-সঙ্মিকৃষ্টবিষয় থাকে বলিয়াই তাহ! নিধিকল্পক- 
প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হইতে পারে, কিন্তু সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের অব্যবহিত- 

পূর্বেবে সেই বিষয়টা থাকে না বলিয়। তাহ! সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের প্রতি 
কারণ নহে। এই জন্য কুস্থুমাপ্তলিগ্রন্থে বৌদ্ধমতের আন্লোচনাপ্রসঙ্গে 

প্রথমস্তবকে বিবৃত আছে যে, সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ বিষয়জন্য নহে বলিয়া 

প্রমাণ নহে। বৌদ্ধমতে পূর্ববদৃষ্ট এবং পরদৃষ্ট উভয় বিষয়কে এক করিয়া 
সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্তায়মতে এভাবে আরোপিত বিষয়- 
মাত্রকে লইয়া সবিকল্পক-প্রতাক্ষের উত্পত্তি হয় না। কারণ__নৈয়াফ়িকগণ 

বস্তস্থিরত্ববাদী। কিন্তু বৌদ্ধগণ ইহা স্বীকার করিতে পারেন না, কারণ 
তাহারা ক্ষণিকত্ববাদী। এবং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের যাঁহ। প্রধান বিষয়, 

নামজাত্যাদি, তাহা অসৎ, এবং নিবিকল্পকের যাহা বিষয়, অর্থাণ পুর্বব- 
দৃষ্ট বিষয়, তাহাঁও যগ্ভপি বিষয় হইতেছে, তথাপি তাহাও ক্ষণিক 
বলিয়৷ সবিকল্পক প্রত্যক্ষকালে অসৎ, সুতরাং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ বিষয়- 

জন্য নহে। অতএব নিবিকল্পক-প্রত্যক্ষের পর গৃহীত ক্ষণিক বিষয়ের 
সত্তা না থাকায় অথচ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ-কালে প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়টা 

নাই এইরূপ বুঝিবার শক্তি বোদ্ধার না থাকায় ভূতপুর্বব এবং বর্তমান 
হ্টা বিষয়কে এক করিয়া বোদ্ধার সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 

অতএব সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ যে কেবল কল্পনাময়, তাহা নহে, উহা ভ্রমও 

বটে। অতএব তগ্বসংগ্রহের টীকাঁকার “কল্পনাপোট়” এই বিশেষণের 

দ্বারা অনুমানের ব্যাবর্তন করিয়াছেন, সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ব্যাবর্তন 

করেন নাই। সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের ব্যাবর্তন-_-“অভ্রান্ত* এই পদটার 

দ্বারাও হুইতে পারে ইহা মনে করিয়া পুর্ববপদের দ্বার। অনুমানাদির 

ব্যাবর্তন করিয়াছেন, ইহা আমার মনে হয়। কিন্ত্ব জয়ন্ত সবিকল্পক- 

প্রত্যক্ষমাত্রই ভ্রম নহে-_ ইহ! বৌদ্ধমত, এই কথা পরে বলিবেন। * 
* সবিকল্পক-জ্ঞানের অর্থবিষনকত্বের উপপাদনপ্রসঙ্গে বৌদ্ধমত প্রদর্শন করিবেন ।' 
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প্রত্যক্ষের বিষয় দ্বিবিধ, গ্রাহ এবং অধ্যবসেয়। যে বিষয়ের 

আকারে আঁকারিত হইয়! প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়টা গ্রাহা। 
প্রত্যক্ষের ফলীভূত প্রাপ্তির বিষয়ীভূত বস্তূসন্তান অধ্যবসেয়। % ক্ষণিকত্ব- 
বাদী বৌদ্ধের মতে প্ররত্যক্ষের উত্পণ্তিকাপ হুইতে প্রাপ্তিকাল এবং 
তরূপ্ধকাল পধ্যস্ত স্থায়ী কোন পদাথ স্বীকৃত না থাকায় প্রত্যক্ষকাল 
হইতে প্রাপ্তিকাল এবং তদুপ্ধকালপধ্যন্ত গ্রাহসদৃশ একপ্রকার 
ক্ষণিকবস্তর *্ধারাই অধ্যবসেয়। প্রমাণ স্বীকার করিলেই প্রমিতি 
স্বীকার করিতে হুইবে। স্থৃতরাং তথাকথিত প্রত্যক্ষপ্রমাণের ফলীভূত 
প্রমিতি এখন বক্তব্য । সবিকল্পকপ্রত্যক্ষকে ফলীভূত প্রমিতি বলা 
চলিবে না। কারণ-_এ জ্ঞান প্রমা হইতে পারে না। কারণ-_নিবিকল্পক- 
প্রত্যক্ষের পর গৃহীতক্ষণিকবিষয়ের সন্ত সবিকল্পক-প্রত্যক্ষকালে 
না থাকায় অথচ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষকালে প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়টা নাই 
এইরূপ বুঝিবার শক্তি বৌদ্ধার না থাকায় ভূত-পুর্বব এবং বর্তমান টা 
বিষয়কে এক করিয়া বোদ্ধার সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ হুইয়া থাকে । অতএব 
সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ অপ্রমা। এই কথা পুর্বেবেও বলিয়াছি। প্রত্যক্ষের 
গ্রাহ সাদৃশ্য [ অর্থাৎ গ্রাহ্থাকার্তা-প্রাপ্তিই ] প্রামাণ্য অর্থের প্রতীতিই 
প্রমিতি। এখন জিজ্ঞাম্ত এই যে, তথাকথিত প্রত্যক্ষই অর্থসদৃশ 

বলিয়। প্রমাণ, এবং উক্ত প্রত্যক্ষই অর্থের প্রতীতি-স্বরূপ বলিয়া 

প্রমিতিও বটে, স্ৃতরাঁং একই প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং প্রমিতি [ অর্থাৎ 

কারণ এবং কাঁধ্য ] এইভাবে দ্বিভাবাপন্ন হয় কি প্রকারে ? | 

তছুত্তরে ন্যায়বিন্দুকার বলিয়াছেন_-“অর্থসারূপ্যমস্ত প্রমাণম্ 

[ অর্থাৎ গ্রাহ্বিষয়ের সহিত জ্ঞানের যে সাদৃশ্য, 'তাহাই প্রমাণ । ] 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যখন প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, তখন এ প্রত্যক্ষ নির্ধবিষয়ক 

হয় না। কারণ-_চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয় সতত বিষয়গামী। এবং যে বিষয়কে 

। বস্তুনে। হাদাধারণঞ্চ তন্মণ্তি দানান্ঞ। বদনাধরণং তৎ প্রত্যঞ্ষগ্রাহাম্। ঘিবিধো ছি 

প্রমাগন্ত বিষয়ে! গ্রাহাশ্চ ধদাকারমুৎপগ্তে, প্রাপণীয়শ্চ বমধ্যবশ্ততি। অন্যোহি গ্রাহ্যোইন্তশ্চাধ্যবসেয়ঃ | 

প্রত্যক্ষ হি ক্গণ একে! গ্রাহাঃ | অধ্যবসেয়ন্ত প্রত্যক্গ-বলোৎপন্েেন নিশ্চয়েন সন্তান এব। সন্তান 

এব চ প্রত্যন্ত প্রাপনীয়ঃ: ৷ হ্গণন্ত প্রাপরিতূষশকাত্বাৎ। ইতি স্চাক়বিন্দ-টাকা_২২ পৃঃ1 
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লইয়া জ্ঞানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সেই বিষয় ও জ্ঞানের আকাঁরগত 
সাদৃশ্যরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে। এ সাদৃশ্য এবং আকার জ্ঞানের পক্ষে 
সমান কথা, জ্ঞাননিষ্ঠ তথাকথিত সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত নহে। 

যদি জ্ঞান্গত বিষয়সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে অনতিরিক্ত বল, তবে 
প্রমাণ ও প্রমাঁণফল প্রমিতি এতদুভয়ের পরস্পর-ভেদ সিদ্ধ হয় কিরূপে ? 

ইহার উত্তরে ন্যায়বিন্দুকার বলিয়াছেন যে, “তত্বশাদর্থপ্রতীতিসিদ্ধেঃ1৮ 
সাদৃশ্য হয় বলিয়! বিষয়ের অবগতি হইয়া থাকে । [ অর্থাৎ জ্ঞান যদি 

বিষয়ের আকারে আকারিত ন। হইত, তাহ! হইলে জ্ঞান বিষয়ের সহিত 
নিল্লিপ্ত হুইত। বিষয়ের যথাযথ খবর রাখা জ্ঞানের পক্ষে কঠিন 
হইয়া পড়িত। জ্ঞান বিষয়সম্পর্কে তন্ময় হইয়া যাঁয় বলিয়াই বিষয়া- 
বগতি বলিয়া। সম্মানিত হয় । ] 

যে কোন একটা প্রত্যক্ষ বিশ্বজগতের খবর দিতে পারে না। 
যখন যাহার খবর দেয়, তখন তদ্িতরের প্রতিষেধ করে ; এবং ইতর- 

প্রতিষেধ করে বলিয়াই একৈক-প্রত্যক্ষ একৈক-বিষয়ের ব্যবস্থাপক । 
এরূপে ব্যবস্থাপক হুয় বলিয়া উহাকে প্রমাণ বল! হয়। এবং উৎপন্ন 

জ্ঞানটা যখন সীমাবদ্ধ, তখন তাহারও একটী কারণ আছে। সেই 
কারণও ইতরপ্রতিষে । মনে কর যে, ঘট-প্রত্যক্ষস্থলে ঘটেতর- 
প্রতাক্ষ প্রতিষিদ্ধ না হইলে তোমার বর্তমান প্রত্যক্ষটী ঘট- 

প্রত্যক্ষ, পট-প্রত্যক্ষ নহে, ইহা সঙ্গত হইবে কিরপে? ঘট- 

প্রত্যক্ষ, পট-প্রত্যক্ষ, ইহারা পরস্পর বিভিন্ন, ইহা স্থির করিবে 
কিরূপে ? স্থতরাং *জ্ঞানগত বিষয়সাদৃশ্য ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রমাণ, 
এবং ,বিষয়াবগতি *ব্যবস্থাপ্য বলিয়া! প্রমিতি, বৌদ্ধমতে প্রমাণ-প্রমিতি- 
ব্যবহার কাধ্যকীরণ-ভাবমুলক নহে, কিন্তু ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপক-ভাবমুলক । 
তথাকথিত ইতর-প্রতিষেধবাদ তথাক থিত-ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপক-ভাবনিয়মের 

মূল ভিত্তি। 
নাম-জাত্যাদির বাস্তবিকতা নাই, অথচ অনুমিতি নাম-জাত্যাদি- 

যোগেই হইয়া থাকে, সৃতরাং অনুমিতিও সবিকল্পক-জ্ঞান। ন্ুতরাং 

অন্ুমান-প্রমাণের আসনে বসিবার অনুপযুক্ত । অতএব' বিকল্লিত 
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জ্ঞান-রূপ অনুমানকে প্রমাণ বলা হয় কিরপে? এই আশঙ্কা সমাধান 
করিবার উদ্দেশ্যে শ্যায়বিন্দুকার বলিয়াছেন-_ 

“প্রমাণফল-ব্যবস্থাত্রাপি প্রত্যক্ষবৎ |” যেরূপ প্রত্যক্ষের পক্ষে 

প্রমাণ ও ফলের ব্যবস্থা, অনুমানস্থলেও তাঁদৃশ ব্যবস্থা.করিতে হইবে। 
বৌদ্ধমতে অনুমিতিই অনুমান-প্রমাণ, গ্যায়মতের ন্যায় অনুমিতি-সাঁধন, 
অনুমান-প্রমাণ নহে। অনুমিতিতে যে অনুমেয়-সাদৃশ্য, তাহাই 

অনুমান-প্রমণশ, এবং প্রত্যক্ষরীতি অনুসারে এঁ সাদৃশ্ঠের ব্যবস্থাপ্য 

অনুমেয়াবগতিই প্রমিতি। একই অনুমিতি পূর্বোক্তরীতিতে প্রমাণ এবং 
প্রমিতি। বিকল্পিত অবিকল্পিত বিষয় লইয়া প্রমাণপ্রমিতিবাবহার 

নহে, অতএব অনুমানের প্রামাণ্য অক্ষ । যদিও ম্বলক্ষণমাত্র 

পরমার্থসৎ, অনুমিতি বিকল্িতবিষয় লইয়া প্রবৃত্ত, তথাপি প্রমাঁণ- 

ভূত অনুমিতির বিষয় বিকল্পিত হইলেও তাহা! অবাধিত, কারণ-_-অলীকের 
বাঁধ হয় না, স্থতরাং অনুমিতি-মাত্রই ভ্রম নহে। জয়ন্তের উদ্ধৃত 

বৌদ্ধমত হইতে ইহা! জানা যায়। এই মতটা পরে ব্যক্ত হইবে। যদি 
বিকল্পিত বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত জ্ঞান-মাত্রই ভ্রম হুইত, তাহা হুইলে 

কল্পনাপোড এই পদটা ব্যর্থ হইত। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভেদে প্রমেয় 
ছ্বিবিধ। স্তরাং প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই ছিবিধ-মাত্র প্রমাণ। 

পরোক্ষমাত্রেই অনুমান প্রমাণ, এতদতিরিক্ত আর প্রমাণ নাই। 

অনেকে শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলেন, কিন্তু বৌদ্ধমতে শব্দ প্রমাণ 
নহে। শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিতে হইলে এ প্রমাণের প্রমেয়ও 

অতিরিক্ত ইহা বলিতে হইবে, কিন্তু তাহ নাই। অতএব প্রমাণ 

দ্বিবিধ। বৈশেষিক-দর্শনকারও প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দ্বিবিধ- 

মাত্র প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ 

বলেন নাঁই। তিনি শব্দকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন। গ্রস্থগৌরব- 
ভয়ে বৈশেষিক-দর্শনকীরের মত উল্লেখ করিলাম না। তবে এই 

পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রমাণ-দ্ৈবিধ্য-কথন বৌদ্ধদের স্বকপোল- 
কল্পিত কথা নহে । 

তত্বসংগ্রহকার শান্তরক্ষিত একজন প্রবল বৌদ্ধ দার্শনিক ।. তিনি 
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বৈশেষিক-দর্শনকাঁর কণাঁদের মতের খগুন করিয়াছেন। তিনি শবকে 

অনুমানেরও অন্তর্গত বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, শব্দ অনুমানের 
অন্তর্গত হইতে পারে না। কারণ---বৌদ্ধমতে হেতু সাধ্য হইতে অভিন্ন 
বা হেতু সাধ্য হইতে উৎপন্ন না হইলে সাধক হইতে পারে না । ম্বতরাং 
শব্দ অর্থ হইতে যদি অভিন্ন হইত, বা অর্থ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা 
হইলে অর্থের সাধক হইত। কিন্তু শব্দ অর্থ হইতে অভিন্ন হইতে 
পারে না; কাঁরণ-__শব্দ শ্রবণেক্দ্িয়মাত্রের গ্রাহা, আর অর্থ চক্ষুঃ প্রভৃতি 
ইপ্ছ্রিয়ের গ্রাহ্া। স্থৃতরাং শব্দ এবং অর্থের অভেদ হইতে পাঁরে না, 

এবং শব্দ অর্থের উৎপাগ্ধও হইতে পারে না। কারণ -_অর্থ না থাকিলেও 
অর্থের বিবক্ষ। করিয়া শব্দপ্রয়োগ হইতে পারে । ফল কথা শব্দ প্রমাণ 

নহে। গ্রন্থ-গৌরবভয়ে শীস্তরক্ষিতের অন্যান্য কথা লিখিলাম ন|। 
যদিও শব্দজন্য বোধ সকলেরই হইয়া থাঁকে, স্থুতরাং তাহার 

অস্বথীকারের উপায় নাই, এবং স্বীকার করিতে হইলে শব্দকে প্রমাণ 

বলিতেই হইবে, ইহাও সত্য কথা, তথাপি আমাঁর মনে হয়, বৌদ্ধমতে 
শব্দজন্য বোধ চিন্তগত ভ্রমাত্মক সবিকল্পক জ্ঞান; মনোবিজ্ঞান নহে, 

মনোবিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিত, এই কথা৷ পরে বলিব। অতএব এই মতে 
শবকে প্রমাণ বলিবার উপায় নাই। এইকথা তত্বসংগ্রহনামক গ্রন্থের 

টাকাঁকার কমলশীল ২৭৬ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে, যেরূপ মরীচিকাঁয় জলভ্রম হয়, সেরূপ শব্দ এবং অর্থ পরস্পর 

ভিন্ন হইলেও যখন শ্াব্দজ্ঞান হয়, তখন অর্থ উক্ত জ্ঞানের বিষয় হইলেও 

শব্দ হইতে পৃথক্ ভাবে বিষয় হয় না, পরস্ক শব্দের সহিত অভিন্ন 

ভাবে উক্ত জ্ঞানের' বিষয় হয়। এইরূপ ভ্রমের কারণ স্বভাব। এই 

জন্য শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন যে, 

“্যন্ত যস্য হি শব্দস্য যে। যে। বিষয় উচ্যতে। 

সস সংবিদ্ভতে নৈব বন্তৃনাং সা হি ধর্্দতা ॥৮ ৮৩০ । 

_ সা হি ধর্ম্মতা -সা হি প্রকৃতিঃ (টাক1)। 
৩৯ 
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[ অর্থাৎ যে যে শব্দের যাহাকে ২ বিষয় বলা হয়, সেই ২ বিষম 
যথাযথভাবে জ্ঞাম্মমান হয় না। শব্দ্ারা যথাযথভাবে বস্তপ্রকাশ না 

হইবাঁর কারণ শবের স্বভাব ] 
ম্যায়বিন্দুর টাকাকার শব্দকে অপ্রমাণ বলিবার জন্য অন্য কথা 

বলিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, যাহা অর্থের প্রাপক নহে, তাজা 

প্রমাণ নহে, কারণ-_ প্রমাণমাত্রই অর্থের প্রাপক । ইহার দ্বারা বুঝা 
যায় যে, শব্দ প্রমাণ হইবার অনুপযুক্ত; কারণ--শব্দ অর্থকে শব্দ 

হইতে অভিন্নভাবে বুঝাইয়া থাকে, এইজন্য শব্দজন্-জ্ঞানমাত্রই ভ্রম 
এই কথা তত্বসংগ্রহের টাকাকার কমলশীল বলিয়াছেন। এই কথা 
পূর্ববে বলিয়াছি। এই জন্য মরীচিকাঁয় জলভ্রমের হ্যায় শব্দ স্ববৌধিত 
বিষয়কে পাওয়াইতে পারে না, কারণ-_ সেই বিষয়টা যে বাধিত। 
যদিও মণিপ্রভায় যণিভ্রম অর্থপ্রাপক হয়, তথাপি জমমাত্রই প্রাপক 

হয় না, সুতরাং কোন ভ্রমই প্রমাণ হইতে পারে না। স্থতরাং শব্দও 

এঁ ভ্রমের সাধক বলিয়৷ প্রমাণ নহে, ইহাই টীকাকারের মত বলিয়৷ 
মনে হয়। 

উক্ত চতুবিধ প্রত্যক্ষের মধ্যে যাহ! দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছি তাহার নাম মনোবিজ্ঞান ৷ ইন্দ্িয়াশ্রিত জ্ঞানের প্রবাহ চলিতে 

চলিতে ইন্দ্রিয় কর্ম হইতে বিরত হইলে তাদৃশজ্ঞানসস্তানসম্ভৃত এবং সেই 
জ্ঞানধারার বিষয়জনিত অথচ একসন্তানের অন্তভূক্ত বিষয়ধার!. 
লইয়! প্রবৃত্ত জ্ঞানই মনোবিজ্ঞান । এই মনোবিজ্ঞান ইন্দ্রিয় কমন হইতে 

বিরত হুইবামাত্রই সেই ইন্ড্রিয়েরই গ্রাহা বাহাবিষয়কে' লইয়। প্রবৃত্ত হয়। 

জ্ঞানের জ্ঞান মনোবিজ্ঞান নহে। সমাধিনিষ্ঠ যৌগীর জ্ঞানের বহপূর্বের 
ইন্দ্রিয় কণ্ধ্ম হইতে বিরত হুইয়৷ গিয়াছে, এবং যোগীর জ্ঞানের বিষয় ও 
ইন্দিয়াশ্রিত জ্ঞানের বিষয় একসন্তানভূত্তও নহে। সুতরাং যোগীর 
জ্ঞান পৃথক্ প্রত্যক্ষ, তাহ! মনোবিজ্ঞান নহে । মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে 
ইন্জরিয়াশ্রিত জ্ঞানের বিষয় হইতে ব্যক্তিগত ভেদ আছে। অতএব 
মনোবিজ্ঞান গৃহীতগ্রাহী নহে। গৃহীতগ্রাহিতার অভাবে তাহা প্রমাণ 
বলিয়! .পরিগণিত। বদ্দিও ইঙ্ট্িয়াশ্রিত জ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয়েরই 
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বিষয় একধারাডুক্ত, তথাপি তাহাদের ব্যক্তিগত ভেদ থাকায় 

মনোবিজ্ঞানের প্রতি অপ্রমাণ্যের আশঙ্কা আসিতে পারে না । এবং অন্ধের 

চক্ষুগ্র্ণাহ্য বিষয় লইয়া ও বধিরের শ্রোত্রগ্রাহ্া বিষয় লইয়। মনোবিজ্ঞান 

হইতে পারে না। কারণ __মুলে তত্তদিন্দ্রিয় সব্যাপার না৷ থাকিলে সেই 
সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহাবিষয়ধারাভূক্ত বিষয় লইয়া তত্তদ্দিপ্দ্িয়ের বাপার- 

নিবৃত্তির অব্যবহিত পরক্ষণ হইতে জায়মান মনোবিচ্ঞানের প্রসক্তি 
হয়না। নৈয়ায়িক-মতে এই মনোবিজ্ঞান সামান্তলক্ষণাদিসামকর্ষজনিত 
অলৌকিক প্প্রত্যক্ষের তুলা, মানস-প্রত্যক্ষসামান্য মনোবিজ্ঞান নহে। 

স্বসংবেদন তৃতীয় প্রত্যক্ষ। তাহা নৈয়ায়িকসম্মত হুখ-ছুঃখাদি 

বিশেষগুণ-যোগে আত্ম প্রত্যক্ষ-স্থলাভিষিক্ত ইহা আমার মনে হয়। 

ইন্স্িয়জন্ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়াশ্রিত, মনোবিজ্ঞান মনোনিষ্ঠ। তদ্ব্যতিরিক্ত 
যাহা-কিছু জ্ভান, তাহার সকলেই এবং স্ৃখছুঃখার্দি-রূপ চিত্তের অবস্থা- 

গুলিও চিত্তে থাকে । চিন্তই তাহাদের আঁশ্রয়। তন্ব্যতিরিক্ত জ্ঞান- 
গুলির এবং ম্ুখছ্ুঃখাদি-রূপ চিত্তের অবস্থাগুলিরও প্রত্যক্ষকারী 

চিত্ত স্বয়ম্। চিত্তগত এই সকল প্রত্যক্ষের নাম স্বসংবেদন। ইহাদের 
মতে চিত্ত ও মন এক নহে। চিত্ত যখন স্বগত জ্ঞান এবং অবস্থার 

প্রত্যক্ষ করে, তখন নিজেকেও আশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ করে। 
নৈয়ায়িক-মতে চিন্ত এবং মন একই, এবং তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। 

প্রত্যক্ষের কারণ মহত্ব মনে না থাকায় প্রত্যুত অণুত্ব থাকায় মনের প্রত্যক্ষ 
নৈয়ায়িক-মতে অসম্ভব। বৌদ্ধমতে মনের স্বরূপ এতাদৃশ নহে। স্বরূপ 
এতাদৃশ না হইলেও স্তীহারা প্রত্যক্ষের যৌগপদ্ভ নিষেধ করিয়াছেন । 
একসময়ে সকল কারণ অবিকল থাকে না' বলিয়া প্রত্যক্ষের যৌগপদ্ 
ঘটে ন। এই কথ! তত্বসংগ্রহের ৬৩২ শ্লোকের টীকার ইঙ্গিতে বুঝ যায়। 
বাহার্থের অস্তিত্ববাদী সৌব্রান্তিকের মতে বিজ্ঞান-সামান্যই চিত্ত। 
তহাদের কথায় বুঝা যায় যে, চিত্ত অনেকট! আত্মার ন্যাঁয়। তাহারা 

বলিয়াছেন যে, সঙ পদার্থ ঘিবিধ,_বাহা এবং আতন্তর। বাহ দ্িবিধ,”_ 

ভূত এবং ভৌতিক। আস্তরও দ্বিবিধ,_চিত্ত এবং চৈত্ত । পার্থিবাদি 
চৃতুধ্বিধ পরমাণু তৃত। আর রূপাদি গুণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্জ্রিয 
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ভৌতিক পদার্থ। বিজ্ঞান আর চিত্ত একই কথা। এ বিজ্ঞান ছুই 
প্রকার, আলয়-বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তি-বিজ্ঞীন। “অহম্” “অহম” ইত্যাকার 
জ্ঞানকে আলয়-বিজ্ঞান বলে, আর ইন্দ্রিয়াদিজন্য রূপাদি-বিষয়ক 
বিজ্ঞানকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বলে। চেত্ত শবের অর্থ পঞ্চস্বন্ধ। রূপ, 
বিজ্ঞানি, বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কারকে পঞ্চক্কন্ধ বলে। রূপাদি-বিষয়- 
সহিত ইন্দ্রিয় রূপস্কন্ধ । 

(যদিও রূপাদি-বিষয় বাহা পদার্থ, তথাপি দেহস্থিত ইন্ড্িয়ের গ্রাহ্য 
বলিয়া তাহাদিগকে আন্তরও বলা হইতেছে । ) অহ্ম্ঃ “অহম্ ইত্যাকার 

বিজ্ঞান-প্রবাহই বিজ্ঞানক্কন্ধ,। ইহাই আলয়-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান- 
স্কন্ধই চিত্ত এবং তাহাই আত্মী। রত্রপ্রভা-কাঁর বেদান্ত-দর্শনে এই 

কথা বলিয়াছেন। স্থতরাং তদ্ৃভিন্ন অপর চারিটা স্বন্ধই চৈত্ত। স্তখাদির 
অনুভবকে বেদনা-স্ন্ধ বলে। “গৌঠ “অশ্বঃ ইত্যাদদিপ্রকার নামের যোগে 
যে সবিকল্পক জ্ঞান হয়, তাহাই প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান এবং তাহাই সংজ্ঞা- 
স্বন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ এবং ধণন্ন ও অধর্্দই সংস্কীর-স্বন্ধ। এই 
সকলের সমাবেশে সংসারযাত্র। নির্বাহ হইয়া থাকে । কথিত সমাবেশ 
দেখিলে মনে হয় যে, সৌত্রান্তিক মনের অবস্থ| স্বীকার করেন নাঁই। 
ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানের বিষয় লইয়। প্রবৃত্ত প্রত্যক্ষমাত্রই যে মনোবিজ্ঞান, 
তাহ! নহে; এই কথ! বলিলে ইন্দ্রিয়াশ্রিত অতীত জ্ঞানের বিষয় লইয়া 
প্রবৃন্ত যোগীর প্রত্যক্ষও মনোবিজ্ঞান হুইয়! পড়ে, এই জন্য ন্যায়-বিন্দুকার 
মনোবিজ্ঞানের পক্ষে “সমনন্তর-প্রত্যয়.জনিত' এই বিশেষণটা দিয়াছেন । 
ইহার অর্থ উতুরোন্তরোতুপন্ন-সমান-জ্ঞান-জন্য |. ইহার দ্বারা ইহাই 
বুঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়াশ্রিতজ্ঞানের সহিত তদনন্তরোৎ্পন্ন ইন্দ্রিয়ানপেক্ষ 
সদৃশজ্জানের ব্যক্তিগত ভেদ থাকিলেও স্বরূপগত এঁক্য আছে এবং তাদৃশ 
জ্ঞানের প্রবাহ অক্ষুণ্ন থাকিলে তাদৃশজ্ঞান মনোবিজ্ঞান বলিয়া কথিত 
হয়, তুল্যপ্রকার জ্ঞানের আোত ক্ষু্ হইলে মনোবিজ্ঞান হয় না। এই 
কথ। পূর্বে বলিয়াছি। সেইরূপ অবস্থায় যোগি-প্রত্যক্ষ হইতে-পারে। 
হ্যায়-বিন্দুকার আত্মসংবেদননামক তৃতীয় প্রত্যক্ষের পক্ষে অনেক কথা! 
বলিয়ছেন। নামজাত্যাদি-কল্পনা-বিনিমুক্ত বস্তম্বরূপমাত্রগ্রাহী জ্ঞান এবং 
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চিত্তের বিশেষাবস্থাগ্রাহী সুখদুঃখাদি-রূপ জ্ঞান্র প্রত্যক্ষই আত্মসংবেদন । 

বৌদ্ধমতে সখছুঃখাদিও জ্ঞানের স্বরূপ । এই মতটা দেখিলে মনে হয়, 
যে বিষয়-নীমবর্জজিত 'জানামি, পশ্যামি' ইতাাদি জ্ঞানও আত্মসংবেদন- 

স্থলাভিষিক্ত । কিন্তু “্ঘটমহং জানামি বা পপটমহং পশ্যামি' 
ইত্যাদি জ্ঞানের জ্ভান বিষয় নামবর্ডিজিত না হওয়ায় আত্মসংবেদন 

হইবে না। এইমতে আত্মা বিজ্ঞানম্বরূপ সুতরাং 'অহমহম্* ইত্যাকার 

আলয়-বিজ্ঞানও আত্মসংবেদন। কাঁরণ-_তাহা৷ বস্তুর * স্বরূপমাত্রেরই 

গ্রাহক বিজ্ঞানভূত আত্মার জ্ঞান। “অয়ং ঘটঠ “অয়ং পট: ইত্যাদি 
প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান আত্ম-সংবেদন নহে । কারণ-বিজ্ঞান-বাদ অবলম্বন করিয়া 

বাহার্থের অস্তিত্ব-বাদ বিলুপ্ত করিলেও এ প্রকার প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান 

বাহ্ার্থ-বাঁসনা-সম্ভৃত বলিয়া বিষয়-নাম-বঞ্জিত নহে। নচেৎ ঘট, পট 
প্রভৃতি বাহার্৫থ ও বিজ্ঞান-স্বরূপ বলিয়! প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানও জ্ঞানের জ্ঞানই 
হুইয়! পড়িত। এই মতে পর্বতে বক্ষিমনুমিনোমি” ইত্যাদি বিষয়- 

নাম-সংস্পৃষ্ অনুব্যবসায়ও আত্মসংবেদনের মধ্যে গণনীয় নহে। এ 
সকল জ্ঞান সাধারণ সবিকল্পক-জ্ঞানেরই অন্তভূক্ত। অতএব উপসংহারে 
ইহাঁই বক্তব্য যে, জ্ঞানের জ্ঞানমাত্রই আত্ম-সংবেদন নহে। 

যোগীর প্রত্যক্ষ চতুর্থ: প্রত্যক্ষ। যোগী যোগবল-প্রসূত ধ্যানের 
প্রভাবে ইন্ড্রিয়ের সাহাষ্যকে অপেক্ষ। না করিয়৷ জ্ঞানদৃষ্টির দ্বার! 
অতীত বা 'অনাগত বস্তকে বর্তমানের হ্যায় করিয়া আরোপিত নাম- 

জাত্যাদ্দির করাল-কবল হইতে রক্ষা করিয়৷ পরিষ্ফুটভাবে প্রত্যক্ষ 

করিয়া থাকেন।, এ ভাবে স্ফুট-প্রত্যক্ষই যোগজ-প্রত্যক্ষ। যোগজ- 

প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িকগণেরও সম্মত। তবে নৈয়ায়িকগণের সহিত বৌদ্ধ 
যোগীর যোগজ-প্রত্যক্ষগত বৈষম্য এই যে, নৈয়ায়িকগণের যৌগ-বল- 

প্রসূত প্রত্যক্ষ সবিকল্পকই, হুইয়া৷ থাকে, বৌদ্ধ যোগিগণের যোৌগবল- 
প্রসূত প্রত্যক্ষ নিধিকল্পক। কারণ__ইঁহীদের মতে নিবিকল্পক-প্রত্যক্ষই 
একমাত্র স্ফুট-জ্ঞান। যেগুলি প্রমাণ-প্রত্যক্ষ বলিয়া গণনীয় তাহারা 
সকলেই নিধিকল্পক। কোনটাই সবিকল্পক নহে। নিবিকল্পক-জ্ঞান 

নৈয়া়িক-মতে যেরূপ অব্যক্ত, বৌদ্ধমতে সেরূপ অব্যক্ত নহে। তাহ। 
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স্কুট জ্ঞান। অভিলাপের দ্বার! তাহা বুঝিবার ঝ! বুঝাইবার প্রয়োজন 
নাই। প্রয়োজন হইলে অভিলাপের "আবশ্যকতা! থাকায় বাচকীড়ূত 
শব্দ এবং অর্থের অভেদ কল্পিত হওয়ায় তাদৃশ জ্ঞানও সবিকল্পক-জ্ঞান 

হইয়! পড়ে। তাহারও নিধিকল্পকতা-ভঙ্গ হয়। বৌদ্ধমতে সকল বস্তু 
ক্ষণিক, সুতরাং জ্ঞান বা জ্ঞেয় সকলই ক্ষণিক। পূর্বে্বাৎপন্ন জ্ঞান-বিষয়ন্বও 
ক্ষণিক। কিন্তু সবিকল্পক-জ্ঞান পূর্বেবাৎপন্ন জ্ঞানের অভীত বিষয় এবং 
বর্তমান বিষয় উভয়কে লইয়া হয়। অতীত বিষয়কে লইয়া! হওয়ায় 
সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ অসন্নিহিতার্থগ্রাহী। সুতরাং উহ অস্ফুট । অতএব 
নিজের কাছে বা পরের কাছে তাহাকে হ্ৃব্যক্ত করিতে হুইলে তথা- 

কথিত কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। অভিলাপ-সাধক শব্দের জেয 
অর্থের সহিত অভেদ-সমারোপই কল্পনা । ম্ুতরাং সবিকল্পক-জ্ঞানের 

পক্ষে কল্পনাই জীবনীশক্তি । 

নৈয়ায়িকগণ আরও ছুই প্রকার টি সির স্বীকার করেন, 
তাহা সামান্যলক্ষণা-সন্নিকর্ষজনিত ও উপনয়-সন্নিকর্ষজনিত। বৌদ্ধগণ 
কথিত প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না । 

অত্রাভিধীয়তে-_ 

য তাবদিদমাখ্যায়ি রাশ্যন্তরনিরাকৃতৌ | 

প্রত্যক্ষন্ৈব সামর্থ্যমিত্যেতন্নোপপদ্যতে ॥ 
পুর্ববাপরানুসন্ধীনসামর্থ্যরহিতাত্মন! ৷ 

ভারঃ কথময়ং বোঢুমবিকল্লেন পাধ্যতে ॥ 

বিকল্লাঃ পুনরুতপ্রেক্ষামাত্রনিঠিতশক্তয়ঃ। 
তেভ্যে। বস্তব্যবস্থায়াঃ কা কথা ভবতাঁং মতে? 

বাল 
_ এ্তছুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ স্বয়ংই প্রত্যক্ষ এবং 

অনুমানভিন্ন-প্রমাণের নিরাকরণে সমর্থ এই কথ। যে বলিয়াছ, তাহ 
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সঙ্গত নহে। কারণ _নিবিকল্নক-প্রত্যক্ষ পূর্বাপর কোন বিষয়ের 
অনুসন্ধানে জমর্থ নহে [অর্থাৎ বিশেম্-বিশেষণ-ভাব-সম্পাদনার্থ 

নাম-জাত্যাদিযোজন।র ভারগ্রহণসমর্থ নহে।] তাহার পক্ষে 

গ্রত্তক্ষ-প্রমাণ এবং অনুমান-প্রমাণ ভিন্ন প্রমাণ নাই। এতদূর 'সি্ধান্ত 
করাইবার ভার-গ্রহণ অসম্ভব ব্যাপার, সবিকল্পক-জ্ঞানের শক্তি 
কেবলমাত্র কর্ননাসম্পাদন করা। তোমাদের মতে এ সবিকল্পক- 

জ্বানেরও যথাযথ পরিচয় দিবার সামর্থ্য নাই। 

অথবা ভবতু নাম নীলাদাবুক্তেন প্রকারেণ রাশ্যন্তর-নিরাকরণম্ঃ প্রত্যক্ষ- 
পরোক্ষ-নির্ণয়ে তু নৈষ প্রকারে! যোজয়িতুং শক্যতে ৷ বিষয়ে হি প্রবৃত্তং 
প্রত্যক্ষং বিষয়স্বরূপমেব পরিচ্ছিনত্তি ন পুনস্তম্ত প্রত্যক্ষতামপি । নীল- 
মিদমিতি হি সংবেছ্ভতে, ন পুনঃ প্রত্যক্ষমিদমিতি । তথ! হি কিমিদং বিষয়স্যয 
প্রত্যক্ষত্বং নাম__কিমক্ষবিষয়ত্বম্ * উতাক্ষজ-জ্ঞানবিষয়ত্বমিতি ? তত্রাক্ষ 
বিষয়ন্বং তাবদন্বয়-ব্যতিরেক-সমধিগম্যমেব ন প্রত্যক্ষগম্যম। তথাহ ভট্রঃ _৭* 

নহি শ্রাবণত৷ নাম প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে। 
সান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং জ্ঞায়তে বধিরাদিষু ॥ ইতি। 

অঅন্নুনাদে 

অথবা নীলাদিস্থলে কথধিতপ্রকারে অনীলাদির ব্যাবর্তন হয়, 

হোক। [অর্থাৎ ।নীল এবং নীল-ভিন্ন এই দ্বিবিধপদার্ধথভিন্ন পদার্থ ন 

থাকায় নীল বলিয়া ঘখন কোন পদার্থ প্রতীয়মান হয়, তখন তাহা অনীল 

নহে ইহা! সহজেই বুঝা যায়। ] 
কিন্তু প্রত্যক্ষ- বা পরোক্ষ-নিশ্চয়স্থলে কথিত ব্যবস্থা হইতে 

পারে না। কারণ-_-কোন বিষয়ে প্রত্রক্ষ হইলে সেই প্রত্যক্ষের দ্বার! 

বিষয়ের শ্বরূপমাত্রই নিদ্ধীরিত হয়, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ আবাঁর সেই 

বিষক়্গত প্রত্যক্ষত্বকেও বুঝাইতে পারে ন|। 

* প্রত্যক্ষ দনক-সক্লিকর্ধাশ্রযত্বম। 1 শ্লোকবার্তিকে অনুমান-বার্তিকে মোঃ ৬ । 
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নীল যখন প্ররত্যক্ষ-প্রমাণের গোচর হয়, তখন ইহা নীল এই 
বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু ইহা! প্রত্যক্ষ হইতেছে এই বলিয়! প্রতীতি হয় 
না। তাহাই বলিতেছি শুন, বিষয়গত-প্রত্যক্ষত্টী কি প্রকার? 
ইন্দ্রিযর-গোচরত্ব না ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞান-বিষয়ত্ব, এই মাত্র আমার জিজ্ঞাসা । 

সেই ছুইটী পক্ষের মধ্যে ইন্দ্রিয়গোচরত্ব ইন্দ্রিয়ের অন্বয়-ব্যতিরেকমাত্র- 

বোধ্য, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। [অর্থাৎ ইজ্রিয়ের 
সহিত অন্থয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা তাহা প্রতীত হয়, নচেৎ হয় না। 

স্থতরাং তাহা অনুমানগমা ৷ প্রত/ক্ষগমা হইতেই পারে না। ] কুমারিল 
ভট্ট সেই প্রকার কথ। বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ-প্রমাঁণের দ্বারা শ্রবণেক্দ্রিয়- 

গোঁচরত্ব %& বুঝা যাঁয় না। বধির প্রভৃতি অন্বয়-ব্যতিরেক-দ্বারাও 

শরবণেক্দ্িয-গোচরত্ব বুঝিতে অক্ষম । 
[ অর্থাৎ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বার। যে জ্ঞান তাহা অনুমান। অনুমান 

ব্যাপ্তি গ্রহণসাপেক্ষ, ব্যাপ্তিগ্রহণ প্রত্যক্ষসাপেক্ষ, স্থতরাং বধির প্রভৃতির 

সম্ভব নহে।] 

অক্ষজজ্ঞানকন্মত্বমপি প্রত্যক্ষত্বং তদানীং পরিচ্ছেত্তমশ ক্যমেব, বিষয়- 
প্রতিভাঁসকালে তংগ্রতিভাসন্ঠ। প্রতিভাসাঁৎ। তদ্গ্রহণ-মন্তরেণ চ তৎ- 

কর্মমতা-গ্রহণাসম্ভবা। কথং পুনবিষয়গ্রহণকালে তজ্জ্ঞীনম্যানবভাসঃ, 
নৈৰ যুগপদাকারদ্বিতয়ং প্রতিভীসতে ? ইদং জ্ঞানময়ঞ্চার্থ ইতি ভেদামুপ- 
গ্রহা্ু। একশ্চৈবায়মাকারঃ প্রতিভীসমানো গ্রাহাশ্যৈব ভবিতুমর্থতি, ন 
গ্রাহকম্তেতি বক্ষ্যতে ৷ 

ননু চ নাগৃহীতং জ্ঞানমর্থপ্রকীশন-কুশলং ভবতীত্যাহুরপ্রত্যক্ষো- 
পলম্তম্ত নার্ধদষ্তিঃ প্রসিধ্যতীতি। প্রত্যক্ষ পলস্তস্ত নার্থ-দৃষ্টিরুপলন্ত 
এব প্রত্যক্ষ ইতি দ্বিতীয়াকারানবভাসাঁ কুতোহ্থ-দৃষ্টিঃ। যদি চ 
গৃহীতং জ্ৰানমর্থং প্রকাশয়েন্ন দ্বয়ীং গতিমতিবর্তেত। তদ্ধি জ্ঞানং 
জ্কানান্তরগ্রাহং বা ভবে স্বপ্রকাশং বা? জ্ঞানান্তর-গ্রাহাত্বে ত্বনবন্থ। 

* শ্রবণেক্িয়-গোচরত্বশবের অর্থ শ্রবণেক্দিয়-নন্লিকর্ষ। শ্রবণেক্জিযর আকাখ। আকাশ 

শ্রবণেক্রিযঙ্জাহ নহে। হতরাং শ্রবপেন্ত্রিয-সন্গিকর্ষনন্বদ্ধ বিধায় শ্রবণেন্রির়গ্রহা নহে, কারণ-_সন্বন্ধ- 

প্রত্যক্গের-প্রতি সন্বন্ধিপ্রত্যক্ষ কারণ। 
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মূলক্ষতিকরী চেয়মিত্যন্ধমুকং জগৎ ্যাছুপলত্ত-প্রত্যক্ষতাপূর্ববকার্থ- 
প্রত্যক্ষ বাদিনঃ। নাপি ন্ব প্রকাশং জ্ঞানম, জ্ঞেয়ত্বারীলগীতাদিব। বিস্তরতস্ত 

স্বপ্রকাশং বিজ্ঞানং বিজ্ঞানবাদি-নিরাকরণে নিরাকরিষ্তামঃ | 

অঅন্যুন্াদ 

ইন্দ্িয়জন্য-স্তানবিষয়ত্বই প্রত্যক্ষতব এই কথা যদ্দি বল তাহাও 

সঙ্গত নহে। কারণ--বিষয়-প্রকাশকালে তাদৃশ প্রত্যক্ষতও বুঝ। যায় 
না। বিষয়-জ্ঞানকালে বিষয়ই জ্ঞাত হয়, বিষয়জ্ঞান জ্ঞাত হয় না। 

[ অর্থাৎ বিবয়েন্দ্িয়-সন্নিকর্ষাদি-রূপ কারণ উপস্থিত হইলে বিষয়ের 

প্রত্যক্ষ হইবে বটে, কিন্তু বিষয়-প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ _ 
বিষয় আর বিয়-প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ এই দুইটী এক নহে। উভয়ের 
কারণও ভিন্ন । ] 

সুতরাং ইন্দ্রিয়জন্য-বিষয়-জ্ঞানের জান না হওয়ায় তাদৃশজ্ঞান- 
কর্ম্মতা বিষয়-প্রত্যক্ষ-কালে ছুজ্রেয় । 

যর্দি বল যে, বিষয়-জ্ঞানরালে বিষয়-জ্ঞানের জ্ঞান কেন হয় না। 

তাহা হইলে তদ্ুত্তরে বলিব যে, বিষয়-জ্ঞানকালে ২টী আকার 

প্রতীয়মান হয় না। কাঁরণ--এইটী জ্ঞান, এইটা বিষয় এইরূপভাবে 

জ্ঞান এবং অর্থের ভেদগ্রহ তৎকালে হয় না। 
[ অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানের আকার এবং বিষয়জ্ঞান-জ্ঞানের আকার 

২টা এক নহে।, স্থতরাং বিয়জ্ঞানকালে যদি এ জ্ঞানেরও 
জ্ঞান হইত, তাহ! হুইলে ২টী আকার প্রতীতির বিষয় হইত। এবং 

জ্ঞান ও অর্থের ভেদজ্ঞাপক ২টা আকার প্রতীতির বিষয় হইলে জ্ঞান 

এবং অর্থ ভিন্নরূপে প্রতীতির বিষয়ও হইত। তাহা যখন হয় না, 

তখন বিষয়-জ্ঞান এবং তাদৃশ জ্ঞান-জ্ঞান একযোগে হয় না। ইহাই 
সিদ্ধান্ত । ] বিষয়-প্রত্যক্ষকালে একটামাত্র আকার লক্ষ্য হয়, তাহা 

গ্রাহেরই আকার, গ্রাহকীডূত জ্ঞানের আকার নহে। এই কথ 

পরে বলিব। 

৩২ 
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স্বাচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাম্য হইতেছে এই যে, বিষয়-গ্রকাশক- 
ধানের জ্ঞান যদি না হয়, তৰে এ জ্ঞান বিষন্ব প্রকাশ করিতে পারে ন|। 
এইজন্য কতিপক্ব দার্শনিক বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষের উপলব্ধি না! হওয়| 
পর্যযস্ত এ প্রত্যক্ষ বিষয়প্রকাশনকাধ্য করিতে পারে না। ইহার 

অর্থ-_প্রত্যক্ষের উপলব্ধি না হইলে অর্থের প্রকাশ হয় না; পর্ত 
প্রত্যক্ষের উপলব্ধি হইলে অর্থের প্রকাশ হয়। ( এই মতটা সাধু নহে, 
রারগ ) উপলব্ধির প্রত্যক্ষ হইবার পর বিষয় প্রকাশ হয় না। কারণ _ 
উপলব্ধির প্রত্যক্ষ হইতেছে এই প্রকার দ্বিতীয় আকারের জ্ঞান হয় না, 
স্বতরাং কেমন করিয়া বিষয় প্রকাশ হয়? [অর্থাৎ যদি বিষয়- 

প্রত্ক্ষকালে এ প্রত্যক্ষেরও জ্ঞান হইত, তাহা হইলে এ প্রত্যক্ষসন্বন্ধীয় 

জ্ঞানেরও আকার বুঝিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা যখন বুঝ! যায় না, 
তখন বিষয়-প্রকাশ কেমন করিয়। সম্পন্ন হয়? | আরও এক কথা-_যদ্ধি 

জ্ঞান গৃহীত হুইয়াই বিষয় প্রকাশ করে, এই কথ। বল, তবে তোমাদের মত 
'ইী বিরুদ্ধ তর্ক হইতে উন্মুক্ত হইতে পারে ন৷। এ ২টা বিরুদ্ধ তর্ক হইতেছে 
এই যে,_সেই জ্ঞান (অর্থাৎ উপলব্ধির প্রত্যক্ষ) কি জ্ঞানান্তরগ্রাহ, 

অথবা স্বপ্রকাশ ? বদি জ্ঞানাস্তরগ্রাহ বল, [অর্থাৎ উপলবি-প্রত্যক্ষও যদি 

অন্ত জ্ঞানের খ্ৰাহা হয় ] তাহা হইলে অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে, [ অর্থাৎ 

উপলব্ি-প্রত্যক্ষ জ্ঞানান্তরগ্রাহ্, এবং উপলব্ি-প্রত্যক্ষ-গ্রাহক জ্ঞান 

জ্ঞানান্তরগ্রাহা, এবং তদ্গ্রাহক-জ্ান জ্ঞানান্তর-গ্রাহা এইরূপে অনবস্থা-দোষ, 
আসিয়া পড়ে।] এবং এই অনবস্থা সিদ্ধান্তের হানিকর [ অর্থাত এই 

অনবস্থা প্রামাণিক নহে। (জ্ঞান জ্ঞানান্তর-গ্রাহ হইয়া কাধ্যকারী হয়, 

ইন স্বীকার না করিলে উক্ত দোষ হয় না) অতএব উপলব্ি-প্রত্যক্ষ- 

দ্বারা অর্থ-প্রকাশবাদীর পক্ষে জগ অন্ধ এবং মুক হইয়া পড়ে। 

[অর্থাৎ জ্ঞানান্তর-গ্রাহ বলিলে এঁ জ্ঞানাস্তরেরও জ্ঞানাস্তর-গ্রাহত৷ 
স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপে অনবস্থা-দোষ আসিয়। পড়ে। স্থতরাং 

একটা বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিতে গেলে কথিত প্রকারে আনুষঙ্গিক অসংখ/ 

ড্ঞানান্তরের প্রত্যক্ষ করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত হইয়৷ যাইবে, আসল 
দেখা আর. ঘটিবে না, এইরূপে কোন বিষয়ই দেখিতে না পারিলে জগৎ 
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অন্ধই হইয়া পড়ে। এবং ধাক্যজগ্য বোধ পূর্বেবাক্ত প্রকারে জ্ঞানাস্ক, 
গ্রাহ না হইলে অর্থ প্রকাশ করিতে পারিবে না, এবং গ্রাহকীতত 
হ্কাণাস্তরেরও শেষ নাই, স্থতরাং বাক্যগ্রযোক্তাও বিহত বিধ্বস্ত হইয়া 

পড়িবে, অতএব পরকে বুঝাইবার জন্য বাক্যপ্রয়োগ উঠিয়া! যাইবে। 
বাঁজেই জগশু মুক হইয়া পড়িবে । ] 

জ্ঞান স্বপ্রকাশ এই কথাও বলিতে পার না। কারণ-নীল- 
গীতাদি-বিষয়ের ন্যায় জ্ঞানও জ্ঞেয়। [ অর্থাৎ নীল-পীতাদি-বিষয় যেয়প 
স্বপ্রকাশ নহে, সেরূপ জ্ঞানও স্বপ্রকাশ নহে। ] 

জ্ঞানের ন্বপ্রকাশতামত বিজ্ঞানবাদি-নিরাকরণ-প্রসজে বিস্তার-পুর্ববক 
খগুন করিব। 

ন চ জ্ঞানস্থা প্রত্যক্ষতায়াং তছুৎপাদানুত্পাদয়োরবিশেষাদজ্ঞত্বং সর্ববজঞ- 

ত্বং ব৷ পরিশক্কনীয়ম্। বিজ্ঞীনোৎপাদমাত্রেণ জ্ঞাতুজ্ভরণতৃত্বসিদ্ধেঃ । বিষয়- 

প্রকাশম্বভাবমেব জ্ঞানমু্পগ্ভতে ইতি কথমুগুপন্নমনুণপন্নান্ন বিশিষ্যতে ৷ 
যথ! চ নীলাদিবিষয়জ্ঞানোতপত্তাহম্য জ্ঞাতৃত্বং তথা সুখাদিবিষয়-জ্ঞানৌত- 
পত্যা। ভোক্তৃত্বমিতি তত্রাপি নাতিপ্রসঙগঃ। তন্মাদ্ বিষয়বিজ্ঞানকালে তদ্- 
বিজ্ঞানা*্ঈ-গ্রহণান্ন তথুকর্্নত্বকৃতং বিষয়প্রত্যক্ষত্বমবভাসতে, তদদপ্রতি- 

ভাসে চ ন পরোক্ষব্যবচ্ছেদে। ন চ তৃতীয়-প্রকারাসত্বসূচনমিতি কথং 

প্রত্যক্ষ বিষয়ছিত্সসিছ্ধৌ প্রমাণম্ ? 

অন্যুবাে 

এবং জ্ঞানের প্রত্যক্ষ না হইলে তাহার উতপত্তি ও অনুশ্পত্বিগত 

কোন বিশেষ না থাকাগ অঞ্জত্ব বা সর্ধজ্ঞত্বের আপত্তি হয়, এইরূপ 

আশঙ্কা করিও না। [ অর্থাৎ উৎপন্ন জ্ঞানের প্রত্যক্ষ-স্বীকার যদি না 

কর, তবে এ জ্ঞানের অণুষপন্ন জ্ঞান হইতে (কান বৈষম্য থাকিল না। 

তাহাই যদি স্বীকার কর, তবে উৎপন্ন জ্ঞানের অনুতপন্ন জ্ঞান হইতে 

* তদ্বিজানগ্রহপািতি: পাঠ আদির্শপুর্তঁকে বর্ততে, স ম নঙ্গচ্ছতে। 
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বৈষম্য না থাকায় জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অজ্ঞ বলা যাইতে পারে, 

কিংবা অনুশপন্ন জ্ঞানের উৎপন্ন জ্ঞান হইতে বৈষম্য না থাকায় সর্বজ্ঞ 

বলা যাইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা কর! কর্তব্য নহে ।] কারণ-_জ্ঞানের 

প্রত্যক্ষ না হইলেও জ্ঞানের উতপত্তিমাত্রই জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। [অর্থাৎ 

অজ্ঞত্ব থাকে না। ] জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহা বিষয়প্রকাশক- 

স্বভাব হইয়াই উৎপন্ন হয়। অতএব উৎপন্ন জ্ঞান অনুশপন্ন জ্ঞান 

হইতে কেন" বিলক্ষণ হইবে না? যেরূপ নীলাদিবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন 
হইলে সেই জ্ঞানের আশ্রয় নীলাদিজ্ঞাতা হয়। সেইরূপ আস্তরম্থখাদি- 

বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সেই জ্ঞানের আশ্রয় ভোক্ত। হয়। অতএব 

সেই বিষয়েও কোন অতিপ্রসক্তি হয় না। [ অর্থাৎ স্থখার্দিবিষয়ক 

জ্তান অগৃহীত হইলেও ভোত্ৃত্ব হয় বলিয়া তাদৃশজ্ঞানহীন ব্যক্তি 
ভোক্তা হইবে না। কাঁরণ__উৎপন্ন জ্ঞান ও অনুণপন্ন জ্ঞানের বৈষম্য 

আছে। অতএব স্ুখদবিষয়কজ্ঞানহীন ব্যক্তিতে ভোত্তৃত্ব অতিগ্রসক্ত 

হইবে না। ] 
অত্তএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ হইলে 

সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানটা তণ্ুকালে গৃহীত না! হওয়ায় সেই বিজ্ঞানের কর্ম্মতী- 
স্বরূপ বিষয়গত প্রত্যক্ষত্ব গৃহীত হয় না। এবং বিষয়গত প্রত্যক্ষত্ব গৃহীত 
হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষ পরোক্ষের প্রতিষেধক হয় না। এবং 

প্রত্ক্ষকালে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার নাই, ইহারও সূচনা. 
হয় না। অতএব জ্ঞায়মান প্রত্যক্ষ পুর্বেবাক্তরূপে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ- 

রূপে দ্বিবিধপ্রমেয়সাধনে প্রমাণ হইতে পারে না। 

যচ্চানুমানমপুযুক্তং বিষয়দ্বয়সিদ্ধয়ে। 

তত প্রত্যক্ষপরিচ্ছিন্ন-তদ্ধিরোধনিবন্ধনম্ ॥ 
বিরোধবোধসামধ্্যং প্রত্যক্ষম্য চ দৃষিতম্। 

তদগ্রহে চ তন্মুলমনুমানং ন সিধ্যতি। 

এবঞ্ বিষয়ছিত্বসাধনানুপপত্তিতঃ। 

তণকৃতস্ত্যজ্যতামেষ প্রমাণঘিত্বদোহুদঃ ॥ 
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অন্যুশাদ 

এবং প্রমেয়দ্বয়কে (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষম্বরূপ প্রমেয়ছয়কে ) 

প্রমাণিত করিবার জন্য যে অনুমান বলিয়াছ [ অর্থাৎ ২টা বিরুদ্ধ 

বিষয়ের মধ্যে একটা স্থিরীকৃত হইলে অপরটী তাহার বিরুদ্ধ বলিয়৷ 
প্রতিষিদ্ধ হয়, এবং এ প্রতিষেধদ্বার৷ প্রতিষিধ্মান বস্তরও অস্তিত 
প্রমাণিত হইয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে যে অনুমানও বলিয়া । ] 
তাহ! প্রত্যক্ষপরিগৃহীত বস্তর সহিত কেবলমাত্র পরোক্ষ বিষয়ের 
বিরোধজন্য । (এই কথা তোমরা বলিয়াই।) কিন্তু প্রত্যক্ষের 

( কথিত প্রকার ) বিরোধ বুঝাঁইবার সামর্থ্য নাই এই কথা আমরা 
বলিয়াছি। এবং বিরোধ গৃহীত না হইলে বিরোধগ্রহমূলক ( ইতর- 
প্রতিষেধছ্থার৷ প্রতিষিধ্যমান বস্তর অস্তিত্সাধক ) অনুমান উপপন্ন 
হয় না। ইহাই যদি হইল, তাহ। হইলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই ২টা 
মাত্র বিষয়ের সাধন অনুপপন্ন হয়। স্থতরাং প্রমেয়দ্বৈবিধ্যমূলক প্রমাণ- 
দ্বৈবিধ্যবিষয়ক অভিলাষ ত্যাগ কর। 

[ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভেদে প্রমেয় দ্বিবিধ বলিয়া প্রমাণও 

দ্বিবিধ এই প্রকার অভিলাষ ত্যাগ কর। প্রমেয় দ্বিবিধ বলিয়৷ প্রমাণও 
দ্বিবিধ ইহা নহে। স্থুতরাং তোমাদের এ অভিলাষ ছুরভিলাষমাত্র । ] 

অথবা সত্যপি বিষয়দ্বৈবিধ্যে সামগ্রীভেদাৎ ফলভেদাচ্চ প্রমাণভেদো 

ভবন্ কথমপাক্রিয়তে ? 

অন্যে এব হি সামগ্রীফলে প্রত্যক্ষলিলয়োঃ | 

অন্যে এব চ সামগ্রীফলে শব্দোপমানয়োঃ ॥ ইতি বক্ষ্যামঃ। 

তেন তদ্ভেদাদপি প্রমাণভেদসিদ্ধের্ন দ্বে এব প্রমাণে । এতেন 

ত্রীণি প্রমাণানীতি সাংখ্যব্যাখ্যাত্রাহপি তৎসংখ্যা প্রত্যাখ্যাত । সামগ্রা- 
ফলভেদেনোপমানম্য চতুর্থপ্রমাণস্য প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাদিতি। যু 

পুনরেকস্মিন্ বিষয়েহনেকপ্রমাণপ্রসরং নিরম্যতা সৌগতেন সংপ্লবপরাকরণ- 
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মকারি তদপি মতিমোহবিলসিতম্। অসতি সংগ্লবেহনুমানপ্রামাণ্য- 

প্রতিষ্ঠাপনানুপপত্তেঃ ৷ 

ন হাবিজ্ঞাতসম্বন্ধং *% লিঙ্গং গমকমিষ্যতে । 

সম্বন্ধধীশ্চ সম্বন্ধি্বয়াবগতিপূর্বিবিক1 | 
সামাশ্যাত্মকসন্থন্থি গ্রহণকাশুমানতঃ | 

« তল্মাদেব বদীয্ত ব্যক্তমন্যোহমসংশ্রয়ম্ । 

অনুমানাস্তরা ধীনণ-সন্বদ্ধি গ্রহপূর্ব্িক! ৷ 
সন্বন্ধা ধিগতির্ন শ্যান্মস্বস্তরশতৈরপি ॥ 
তেন দুরেহপি সন্বন্ধগ্রাহুকং লিঙ্ষলিজিনোঃ। 
প্রাত্যক্ষমুপগন্তব্যং তথা সতি চ সংপ্লবঃ ॥ 

তত্রৈতৎড স্যাদবিদিত-সৌগতকৃতান্তানামেতচ্চোগ্ম্। তে হি_ 

বিকল্পবিষয়ে বৃতিমাহঃ শব্দানুমানয়োঃ। 

তেভ্যঃ জঙ্বন্ধসিদ্ধৌ চ নানবস্থা ন সংপ্রবঃ ॥ 

অঅেন্বুলাদে 

অথব! প্রমেয় দ্বিবিধ হইলেও সামগ্রীভেদবশতঃ এবং ফলভেদবশতঃ 

( প্রমিতিরূপ ফলভেদবশতঃ ) সঙ্গতভাবে বর্তমান প্রমাণচাতুর্ববিধ্যের খগুন 
করিতে কেন যাইতেছ ? [ অর্থাৎ কারণ ভিন্ন হইলে কার্য্যভেদ স্থগিত 

কর! হুঃসাহস মাত্র | ] 

প্রত্যক্ষ এবং অনুমানস্থলে সামগ্রী ও কল ভিরই। এবং শব্দ ও 

উপমানস্থলেও সামগ্রী এবং কল ভিন্ন, ইহাতেও মততৈধ থাফিতে পারে 
না। এই কথ! পরে বলিব। 

সেই কারণে 8 প্রমাণভেদ সিদ্ধ হয় 

5), ক নহি ইবিজ্ঞাতনন্বমিতি নুলহযু পাঠঃ। 

1 আদর্শলুগ্তকে অনুধানান্তয়াধীন! এব পাঠে বর্ততে, মন শোতনঃ। 
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যাইতেছে, অতএব প্রমাণ-ছ্বৈবিধাস্থাপন সঙ্গত নহে। শক্ত যুক্তিবলে 
প্রমাণ ত্রিবিধ এই প্রকার সাংখ্যসিদ্ধান্তও নিরাকৃত হইল। সামগ্রীভেঙ্গ- 
ও ফলভেদ-বশতঃ উপমানকে চতুর্থ প্রমাণ বলিক্ম। প্রমাণিত করিব । 

পক্ষান্তরে ষে সৌগত্ত একটা বিষয়ে অনেক-প্রমাণ প্রভাৰ খগ্তন করিতে 
গিষ্ব। প্রমাপ-সা্বধ্য প্রতিষেধ করিয়াছেন, তাহ তাহার বুদ্ধিবিকারের 
ফল। কারণ-__ ঁ 

প্রমাণন্সাক্কর্য না থাকিলে তোমাদের অনুমানকে প্রমাণ বলিয়। 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্ট! অনুপপক্ন হয়। 

[ অর্থাৎ একবিষয়ে অনুমান।ভিরিক্ত প্রমাণের সম্ভাবনা যদি ন। থাকিত, 

তবে তাহার প্রতিষেধের উদ্দেশ্যে অনুমানকে প্রমাণ করিবার জদ্য 

অক্তযধিক যুক্তি প্রদর্শন করিতে কেন গিয়াছ ?] 
( কিন্তু তোমর। যে অনুমানকে প্রমাণ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছ, তাহ। 

সঙ্গত হয় কিরূপে? তোমাদের মতে অনুমানের প্রামাণ্যই স্রক্ষিত 
হয় না। এই অভিপ্রায়ে মগ্ররীকার বলিতেছেন ।) 

কারণ--যে হেতু ব্যাপ্য বলিয়৷ স্থিরীকৃত না হয়, সেই হেতু সাধ্যের 
সাধক হয় না। (সাধ্য এবং হেতুর যে অবিনাভাব-সন্বন্ধ, তাহাই 
ব্যাপ্তি । ) সন্বন্ধজ্ঞান সন্থন্িদ্বয়ের জ্ঞানজন্য । [ অর্থাৎ এ সন্বন্ধভ্ঞান 
সাধ্য এবং হেতুরূপ সম্বদ্থিত্বয়ের জ্াঁন ব্যতীত হয় না । ] 

সামান্যম্বরূপসন্বন্ধীর জ্ঞান অনুমান হইতে হইয়া থাকে। [অর্থাৎ 
ছোমাদের মতে এ সন্বন্ধী বিকল্লিত বিষয়, স্থৃতরং উহ! স্বলক্ষণ নহে ; 
কিন্তু সানান্ম্বরূপ। ,সামান্ধম্বরূপ যদি বল, তাহা হইলে এ সামান্যের 
জ্ঞন তোমাদের মতে অনুমান ভিন্ন অন্য উপায়ে হইবে না।] যদি 
অনুমান হইতে সন্বন্ধীর জ্ঞান তোমাদের সম্মত হয় তাহা হইলে স্পষ্ট 
অন্যোহন্যাশ্রয়-দোষ হইবে। 

[ অর্থাৎ জন্বন্ধী এবং সাধ্য একই পদার্থ, স্ৃতরাং সাধ্যরূপ সমন্বন্ধীর 
জন ভিন্ন অন্ত উপায়ে অত্রত্য সম্বন্ধ-জ্ান হয় না, এবং এই সম্বন্ধের 
জ্ঞান ভিন্ন অগ্ঠ উপায়ে সাধ্যের জ্ঞানম্বরূপ অনুমানও হয় না। হ্ৃতরাং 
অন্যোহম্যাশ্রয্দোষ অবশ্বই হইবে। ] 
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অন্য অনুমানের সাহায্যে উৎপন্ন সম্বন্ধিজ্ঞান-প্রযুক্ত, সন্বন্ধের জ্ঞান 
শত মন্বস্তরেও উপপন্ন হইতে পারে না। [ অর্থাৎ অন্যোহন্যা শ্রয়-দোষ ত 

আছেই, কিন্তু অন্যোহগ্তাশ্রয়-দোষ স্বীকার করিলেও অনুমান উপপন্ন 
হয় না। কাঁরণ-__সন্বন্ধীর জ্ঞান যদি অনুমান হয়, তাহা হইলে এ 
অনুমানের উপপাদনের জন্য আবার সম্বন্ধিজ্ঞানরূপে পৃথক্ অনুমানের 

প্রয়োজন হাইবে, এবং এ রীতিতে এ অনুমানের উপপাদনার্ঘও পৃথক্ 

অনুমানের প্রয়োজন হইবে, এই ভাবে অসংখ্য অনুমানের আবশ্য কতা- 
বশতঃ একটা জীবনে কেন, শত মন্বস্তরেও সম্বন্ধজ্ঞ।ন সম্পন্ন হইবে না। ] 

সেই হেতু অনুমাঁনকে সাধ্যহেতুর সম্থন্ধগ্রাহক না৷ বলিয়৷ প্রত্যক্ষকে 

পরম্পরায়ও উক্তসন্বন্ধগ্রাহক বলা উচিত। ইহাঁযদি বল. তাহা হুইলে 

একত্র প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়ের সমাবেশের সম্ভাবন! থাকায় সংপ্লৰ 

স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ--সন্বন্ধীর প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্ন্ধ প্রত্যক্ষ 

হইতে পারে না । 

( এক্ষণে বৌদ্ধের পুনরায় আশঙ্কা হইতেছে । ) 
ধহারা সৌগতসিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বুঝেন নাই, তীহাদেরই এই কথ! 

হইতে পারে । কারণ-সেই বৌদ্ধেরা বলেন যে, বিকল্পিত বিষয়কে লইয়া 

শব্দ এবং অনুমান কার্য করে। এবং সেই বিকল্পাত্মক জ্ঞান হইতে 
সম্বন্ধের জ্ঞান হয় বলিয়া অনবস্থা-দোষ ও সংপ্লব কিছুই হুইবে না। 

তথ! হি দর্শন-সমনন্তরোতপত্ত্যবাপ্তদর্শনচ্ছায়াহনুরজ্যমানবপুষো বিকল্লাঃ 

প্রত্যক্ষায়ন্তে । তহুল্লিখিত-কাল্ননিক-তদিতরপরাবৃত্তিষ্বভাবসামান্যাকার- 

প্রবিষোহয়মনুমানব্যবহারঃ। পারম্পর্যেণ-মণিপ্রভা-মণিবুদ্ধি-বন্তু তন্মুল 
ইতি তশ্প্রাপ্তয়েহবকল্পতে ন পুনঃ প্রত্যক্ষিকসমধিগম্যং বস্ত স্পৃশতি ইতি 
কুতঃ সংগ্লবঃ ; কুতো বাহনবস্থা ? 

অসন্মযুলাদ 

সেই কথ! বিকৃত হইতেছে । বিকল্প-জ্ঞান প্রত্যক্ষের পর উৎপন্ন 
হওয়ায় (প্রত্যক্ষসানিধ্যবশতঃ) প্রত্যক্ষচ্ছায়! প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যক্ষায়- 

মাণ হয়। [অর্থাৎ এ বিকল্পকে প্রত্যক্ষভিন্ন বলিয়! বুঝা যায় না। ] 
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'বিকল্লের যাহ! বিষয় হয়! থাকে, তাহা মিথ্যাভূত, কোনটাই সত্য নহে। 
কিন্তু তাহ সত্য না হইলেও স্বভাবের গুণে ইতরব্যাবর্তন করিয়। থাকে। 
যাহ।কে লইয়! এই অনুমান-ব্যবহাঁর হয়, সেই সামান্য স্বরূপটাও তাদৃশ। 
কিন্তু যেরূপ মণিপ্রভাতে মণিবুদ্ধি ভ্রমাত্মক হইলেও মণিলাভের কারণ হয়, 
[ অর্ধাৎ অর্ধক্রিয়াকারী হয় ], সেরূপ অনুমান কাল্পনিক-বস্ত্ব গ্রাহি-বিকল্প- 

প্রসূত হইলেও পরম্পরায় প্রত্যক্ষমূলক বলিম্প! বস্ত-প্রাপ্তির কারণ হয়। 
তাই বলিয়। সেই অনুমান প্রত্যক্ষ-প্রমাণের কার্্যকারিতার অবসরে কোন 

বস্তকে গ্রহণ করে না। | অর্থাৎ যে বস্ত যে সময়ে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বোধ্য 

হইয়! থাকে, সেই সময়েই অনুমান-বোধা হয় না।] অতএব কোথ। 

হইতে সংগ্লৰ হইবে, কোথা হইতে ব। অনবস্থা'দোষ ঘটিবে ? 

ডিগ্রনী 

যাহা বস্ত্রপ্রাপক, তাহাই প্রমাণ, স্থৃতরাং অনুমান কাল্লনিক-সামান্- 
গ্রাহী হইলেও প্রত্যক্ষমূলক বলিয়। এবং বস্তপ্রাপক বলিয়া প্রমাণ। 

সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ কাল্পনিক-সা মান্য গ্রাহী হইলেও যদিও প্রমাণভূত প্রতাক্ষ- 

মুলক এব অনুমানের ন্যায় বন্তপ্রাপকও হইয়। থাকে, তথাপি উহা! 

ভ্রমাত্সক এবং বিষয়জন্ত নহে বলিয়া প্রমাণ হইবে না। এই কথ 
পূর্বেব বলিয়াছি। 

সৌগতমতে “সামান্যং নাপরং কিঞ্চিৎ পরমার্থ-সদিষ্যতে । সামান্য 
বলিয়। বাস্তবিক সত্য গদার্থ কিছুই নাই, ইহাঁই সৌগত সিদ্ধান্ত । সৌগত- 

মতে শব্দেরও কারা আছে, ভজ্গঞানবিশেষই সেই কার্ধা। এ জ্ঞানকে 

বলে অপোহ। এইজন্য ( “বিকল্পবিষয়ে বুত্তিমাহুঃ শব্দানুমানয়োঃ এই 

কথ৷ বল। হইয়াছে । 

সৌগত বলিয়াছেন__ 

'অর্থাত্মনি ন চাপোহে বাচ্যতাহস্মাভিরিষ্যতে | 

কিন্তু বুদ্ধ্যাককেহপৌহে স চাপোছে। নিরপ্যতে ॥ 
৩৩ 
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অর্থাকারাধ্যবষিতং বদর্থপ্রতিবিম্বনম্ । 

জ্ঞানে বিকল্পকে ভাতি সোহপোছো৷ বুদ্ধিলক্ষণঃ | 
অর্থাকারান্তরাভাসাদ্ বুদ্ধেরস্া ব্যপোহনাতু। 
অপোহ ইতি শব্দোহস্যাং মুখ্যবৃত্ত্যেব বর্ততে ॥ 

অর্থাকারাবভাসিন্তা বুদ্ধেঃ শব্দস্ত্ কারণম্। 
ভদ্ধেতু-হেতুমদ্ভাঁবাৎ সম্বন্ধো নাহ্য এতয়োঃ ॥ 

তদৃবুদ্ধিলক্ষণাপোহে যা স্থিতা শব্দজন্যতা ৷ 
নেতর! তাম্বতে ককাপি সম্ভবেৎ শব্দবাচ্যতা ॥ 

. বুদ্ধ্যাতকাপোহ এব শব্দার্থ ইতি নো মতম্। 
অগোনিবৃত্তিঃ সাক্ষাত্ত ন হি শবেন বোধাতে | 

জন্যতে কিন্তু শব্দেন, সাক্ষাদগোবুদ্ধিরেব হি ॥ 

উক্তো বৃদ্ধ্যাতকোহপোহঃ পধু্দাসাত্মকোহপ্যয়ম্। 
পরাভিমতসামান্যে বাঁচ্যত্বং ন প্রসঞ্য়েৎ ॥ 

শীস্তরক্ষিতের রচিত তত্বসংগ্রহনামক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ-বশতঃ 
সার্থকনামা হুললিত তত্বসংগ্রহসংগ্রহনামক গ্রন্থে শব্দার্থের বাচ্য-বাঁচক- 

ভাবসমর্থক উদ্দ্যোতকরের মত-প্রতিষেধ-কল্লে সৌগত-মত আলোচিত 
আছে। সৌগত বলিয়াছেন যে, অপোহ ! অর্থাৎ স্বেতরনিবৃত্তিবূপ অর্থ] 

শব্দের বাচ্যার্থ, ইহা! আমরা বলি না। 
কিন্তু এ অপোহ হ্ধান বিশেষ ; যাহাকে জ্ভান হইতে অতিরিক্ত অর্থ 

বলিয়। মনে হয়, এবং যাহাকে অর্ধ-প্রতিবিন্বযুক্ত বলিয়া মনে কর! 

যাইতে পারে, সেই সবিকল্পক-জ্ঞানই অপোহ। উৎপন্ন হইবার পর 
এঁ জ্ঞান অন্য একটী বিষয়ের আকারে আকারিত অপর জ্ঞানকে ব্যাবৃত্ত 

করে বলিয়া তাহাকে বস্ততঃই অপোহ বলা হয়। কিন্তু সবিষয়ক এই 
অপোহাতআঅক জ্ঞানের প্রতি শব্দ কারণ। জ্ঞান ও শব্দের পরস্পর 
কার্ধ্য-কারণ-ভাবই তাহাদের সন্বন্ধ। অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। এ 
জ্ঞান-স্বরূপ অগোহে যে শবক্ন্যত আছে, তাহাই শব্বাচ্যতা, অপর 

কিছুই নছে। 



প্রমাণতৈবিধ্যখগুনম্ ২৫৯ 

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, জ্ঞানস্বরপ অপোহই শব্দার্থ 

ইহাই আমাদের মত। গোশব্দ সাক্ষাণসম্থন্ধে গোভিন্নের নিবৃত্তিরূপ 
অর্থকে বুঝায় না। কিন্ত এ শব্দ এ প্রকার সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন করে। 
এই গোভিন্নের নিবৃত্তিজ্ঞান গোবুদ্ধির সহিত সমান। যদি এ নিবৃত্তি 
অভাবরূপও হয়, তাহা হুইলেও উহার প্রতিপাগ্ভ অর্থ পরানুমোদিত 
জাতি নহে। 

স্থৃতরাং মূলগ্রম্থ তত্বসংগ্রহকারের মতের অনুশীলনদ্বার! ষ্জানা যায় 
যে, শব্দও সবিকল্পক-্ঞান উত্পন্ন করে, কিন্তু শব্দ সবিকল্পক-জ্ঞান 

উতপন্ন করিলেও প্রমাণ হইবে না। কারণ-_বৌদ্ধমতে প্রমাণ-প্রমিতি- 
ব্যবহার ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপক-ভাবনিবন্ধন, জন্য-জনক-ভাবনিবন্ধন নহে; 

এই কথ! পুর্বে বলিয়াছি। শব্দও জ্ঞানের জন্য-জনক-ভাব কথিত 
হওয়ায় শব্দ প্রমাণের আসন গ্রহণ করিতে পারিবে না। 

এবঞ শব্দ-জন্য-জ্ঞনে শব এবং অর্থের নিয়ত অভেদ প্রতিভানিত 

হওয়ায় শব্দ প্রমাণ হইবে না, এই কথাও পূর্বে বলিয়াছি। শব প্রমাণ 
ন! হইলেও সবিকল্পক-জ্ঞানের উৎপাদনে তাহার সামধ্য অক্ষুপ্ন থাকায় 

স্যায়মঞ্জরীকার সথগত-মত-প্রসঙ্গে 

“বিকল্পবিষয়ে বৃত্তিমাহঃ শব্দানুমানয়োঃ। 
এই কথা বলিয়াছেন, ইহা! আমার মনে হয়। 

' তদেতদ্ বঞ্চনামাত্রম্। যে! হি তাদাত্যতছুৎপত্তিস্বভাবঃ প্রতিবন্ধ ইব্যাতে 

স কিং বস্তধর্ম্ো বিকল্পটরোপিতীকারধন্ম্নো বা? তত্র নায়মারোপিতধ্দো 

ভবিতুমহতি। বস্ত বন্তনা জন্যতে, বস্তু চ বস্তুম্বভাবং ভবেৎ। তন্মাদ্ 
বস্তধর্্রঃ প্রতিবন্ধঃ। বিকল্েশ্চ বস্ত ন স্পৃশ্যতে, ততুপ্রতিবন্ধশ্চ নিশ্চীয়তে 
ইতি চিত্রমূ। ইদঞ্চ স্বভাষিতং বন্ত্রনোঃ প্রতিবন্ধস্তাদাত্্যাদি গম্য- 

গমকত্বঞ্চ বিকল্লারোপিতয়োরপোহয়োস্তদেবমন্যত্র প্রতিবদ্ধোহন্যন তদ্- 

গ্রহণোপায়োহম্থাত্র প্রতীতিরন্যত্র প্রবৃত্তিপ্রাপ্তী ইতি সর্ববং কৈতবম্। 
ন চ ৃষ্ঠসংস্পরশশৃন্াত্মনাং বিকল্পানাং দর্শনচ্ছায়। কাচন সম্ভবতীদস্তা- 
গ্রাহিত্ব-স্পত্বাগ্পি বস্তুষ্পর্শরহিতমকিঞ্িুকরমপ্রমাণত্বানপায়াৎ। : 
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অসন্যুখাজ 

তোমাদের সেই এই কাঁটা প্রতারণা-বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
কারণ--যে ব্যাপ্তিকে সাধ্যাভেদ বা সাধ্যোৎপত্তিস্বভাব বলিতে ইচ্ছা 

করিতেছ, সেই ব্যান্তিটা কি সত্যবস্তনিষ্ঠ 1 না কল্লিতবস্তনিষ্ঠ ? 
তন্মধ্যে ব্যাপ্তি কল্লিতবস্তধ্ম হইতে পারে না। কারণ-_সত্যবস্তুই 

সত্যবস্তুর উৎপান্ভ হইয়া! থাকে। এবং যাহা প্রকৃত সত্য, তাহাতেই 

সত্যবস্তর স্বভাব থাকিতে পারে । [অর্থাৎ তোমাদের মতে সাধ্যাভেদ 

বা সাধ্যোণ্ুপত্তি অবিনাভাবরূপ ব্যাণ্ডির প্রযৌজক। এখন তোমাদের 
প্রতি ইহা! জিজ্ঞান্ত যে, এ ব্যাপ্তিটী প্রকৃত সত্য ন৷ কাল্পনিক ? উহা 

কাল্পনিক ইহ! বলিতে পার না, কাঁরণ-__কাধ্যকাঁরণভাবটী মিথ) হইতে 

পারে না। যাহা সত্য, তাহাই সত্যবস্তর উৎপাগ্ভ হইয়া থাকে। 

এবং ব্যাপ্তি বদি কাল্লনিক বল, তাহ। হইলে এঁ মিথ্যাভূত ব্যাপ্তির পক্ষে 
প্রকৃতসত্যসাধ্যাভেদ প্রযোজক হয় কিরূপে? [ অর্থাৎ সাধন সাধ্য 

হইতে অভিন্ন বা সাধ্যোণপন্ন না হইলে যদি বাপ্য না হয়, এই নিয়ম যদি 

মান, তবে ব্যাপ্তিকে মিথ্যা বল কিরূপে ? একটী মিথ্যাবস্তকে ব্যবহারে 

আনিবার জন্য পূর্বেবাক্ত নিয়মের প্রচেষ্টা কেন 1] 
অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ব্যাপ্তি প্রকৃত সত্যবস্তনিষ্ঠ | 

[অর্থাৎ ব্যাপ্তি মিথ্যা নহে, সত্য । এবং যাহা সত্য, তাহাতেই উহা 
থাকে।] এবং একমাত্র কল্পনাই সত্যবস্তর নিশ্গায়ক হয় না; অথচ. 

কল্পনাই সত্যবস্ত-ব্যান্তির নিশ্চায়ক ইহা! বিচিত্র *কথা। এবং ইহ! 
তোমাদের নিজের কথ! যে, সত্যবস্তদ্ধয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব হইয়া থাকে । 

তাদাত্মা ব|৷ তদুৎপত্তিই ব্যাপ্তি। অথচ সাধ্য এবং সাধনকে ব্যবহারে 
আনিবার সময়ে বলিতেছ যে, যাহ৷ প্রকৃত সত্য ' স্বলক্ষণ, তাহা হইতে 

অতিরিক্ত এবং কল্পনা প্রসূত সামান্যই পরস্পরব্যাবৃত্তরূপে সাধ্য এবং 
সাধন। তাহ! হইলে ইহাই হইতেছে যে, ব্যাপ্তি অন্যত্র থাকিল, কিন্তু 

সেই স্থানে. ব্যাপ্ডিগ্রহণের উপায় না হইয়া অন্যত্র হইল। অনুমিতি . 



প্রমাণছৈবিধ্যখগুনম্ ২৬১ 

যাহার হইল, প্রবৃত্তি ত্বিষয়ে হইল না, এবং প্রবৃত্তি যদ্বিষয়ে হইল, 
তাহারও প্রাপ্তি ঘটিল না, অন্যের প্রাপ্তি” হইল, এই সকলই মিথ্যাপুর্ণ 
ব্যবহার। যাঁহ।.বাস্তবিক দৃশ্টের সহিত নিঃসম্বন্ধ, সেই সকল সবিকল্প- 

জ্ঞান প্রকৃতদর্শনের সমানাকাঁর ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এবং 
কোন সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ইদ্ংশব্দের দ্বারা বিষয়প্রকাশন এবং স্প্ট- 

ভাঁবাদিও বাস্তবিক সত্যবিষয়ের সহিত নিঃসম্বন্ধতাবশতঃই অকিঞ্চিতকর, 
কারণ _তাহু। প্রমাণ নহে। [অর্থাৎ তোমাদের মতে বিকল্পিত বিষয়ই 

মিথ্যাত্বনিবন্ধন ইন্ড্রিয়সন্নিকৃষ্ই নহে, সুতরাং তাহাকে ইন্ড্রিয়সন্লিকুষ্টপর 
ইদ্বংশব্দের দ্বার প্রকাশ করিবার সামর্থ্য বিকল্পের নাই। এবং বিকল্লের 

বিষয় নামজাত্যাদি অসৎ, সুতরাং তাহ। পারমার্থিকবিষয়ামূলক বলিয়া 
ব্যবহারের অসাধক হওয়া উচিত। তাহাদ্বার হাঁনোপাদানের প্রচেষ্টা 

অন্ত।(যা। কারণ-_সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের পর ব্যবহারের সার্বজনীনতা 

থাকিলেও সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ তোমাদের মতে প্রমাণ নহে । ] 

অপ্রমাণপরিচ্ছিন্নঃ প্রতিবন্ধশ্চ তত্বতঃ। 

ন পরিচ্ছিন্ন এবেতি ততে৷ মিথ্যানুমেয়ধীঃ ॥ 

অথাভিমতমেবেদং বুদ্ধ্যারূঢত্বর্ণনম্। % 

হস্ত তাত্বিক-সন্বন্ধ-সাধনব্যসনেন কিম্॥ 

যথা চ সামান্যবিষয়ে প্রত্যক্ষাভ্যুপগমমন্তরেণ সন্বন্ধগ্রহণমঘটমানমিতি 
বিসংক্ুলমনুমানম্, এবমবগতসন্থন্বস্য দ্বিতীয়লিঙদর্শনমপি ছুরুপপাদ্মিতি 
ততোহপি সংগ্লবাপলাপিনামনুমানমুত্সীদেু। 

ন হাসাধারণাংশম্ত লিঙ্গত্রমুপপন্ভতে। 

বিন। ন চানুমানেন সামান্যমবগম্যতে ॥ 

সৈবানবস্থা তত্রাপি তদেবান্যোহন্যসংশ্রয়ম্। 
স এব চ বিকল্লানাং সামর্থশমনক্রমঃ ॥ 

* আদর্শপুস্তকে বুদ্ধ্যারঢত্ববর্নাদেঘ পাঠে ন সঙ্গচ্ছতে। 



২৬২ হ্যায়মপরধ্যাম্ 

“  অতঃ সন্বন্ধবিজ্ঞানলিঙ গ্রহণপূর্ববকম্। 
অনুমানমনিহ্ন ত্য কথং সংপ্লবনিহৃবঃ ॥ 

অঅন্নুলাঁদে 

এবং যেহেতু ব্যাপ্তি পূর্বেব কোন প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, 
সেহেতু তাহ! বাস্তবিকভাবে অনিশ্চিত, এ পক্ষে তোমাদের প্রতিবাদ 

করিবার উপায় নাই। সুতরাং তাদৃশব্যাপ্ডিজ্ঞান হইতে যথার্থ অনুমিতি 
হইতে পারে না। যদি বল যে, সার্ববজনীনব্যাপ্তিবিষয়ক জ্ঞানটা 
যথার্থ নহে, উহা! ভ্রমাত্মক ৷ তাহা হুইলে যাহা! প্রকৃত সত্য নহে, তাদৃশ- 
ব্যাপ্তিরপ সন্বন্ধকে প্রকৃতসত্যরূপে প্রতিপাদনরূপ ইচ্ছাকৃত দোষের 

প্রয়োজন কি? এরূপ করা বড়ই দুঃখের । এবং যেরূপ সামান্যবিষ়ে 

প্রত্যক্ষত্বীকার না করিলে ব্যাপ্ডিগ্রহছণ অনুপপন্ন হয় বলিয়। অনুমান- 

নির্বাহ বড় স্থকঠিন, সেইরূপ ব্যাপ্তিগ্রহীতারও (ক্ষণিকতা-নিবন্ধন ) 
ছিতীয় বার লিঙ্গদর্শনও সম্ভবপর হয় না। সেই কারণেও একত্র একাধিক- 
প্রমাণের ব্যবহারাস্বীকর্তগণের ( বৌদ্ধগণের ) অনুমান দুর্দশাপ্রাপ্ত হইতে 
পারে। [অর্থাৎ বৌদ্ধগণ কোন প্রকারে অনুমানের অস্তিত্ব বজায় করিতে 
পারেন না।] কারণ--পূর্ব্বে অজ্ঞাত কোন হেতুবিশেষ লিঙ্গ হইতে 
পারে না। [ অর্থাৎ সপক্ষ- এবং বিপক্ষ-ব্যাবৃত্ত কোন ব্যক্তি-বিশেষকে 

হেতু করিয়। অনুমান কর! অসম্ভব, কারণ__সেই হেতু অসাধারণ্য- 

রূপ হেত্বাভাসের দ্বার দূষিত হওয়ায় তাদৃশ হেতুর সাহায্যে অনুমান 
বাধিত হয়। দৃষ্টপূর্ধবজাতীয় পদার্থই অনুমানক্ষেত্রে হেতু হইয়! 
থাকে। কিন্ত বৌদ্ধমতে দ্রষীর ক্ষণিকতানিবন্ধন দৃষপূর্ববজাতীয় পদার্থই 
অসম্ভব; স্থৃতরাং এই মতে অদৃষটপূর্বব ক্ষণিক ব্যক্তিকে হেতু বলিতে 
হইবে। তাহা বলিলে আবার ভূয়োদর্শনের অভাবে এবং পূর্বেবাক্ত 
অসাধারণ্যদোষের প্রভাবে তাহ! সাধ্যের সাধন হইতে পারে না।] এবং 

অনুমান ভিন্ন অন্য উপায়ে লামান্যের জ্ঞান হয় না। [অর্থাৎ স্বলক্ষণ- 
রূপ ব্যক্তিবিশেষকে হেতু না করিয়া তদতিরিক্ত জামান্যকে হেতু 
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) 

ব্লিলে অনুমান ব্যতীত অন্ত উপায়ে এঁ সামান্ের জ্ঞান হইবে না।] 
(ইহাই যদি স্বীকার কর তবে) সেই পক্ষেরও সেই অনবস্থা-দে।ষই 
আসিয়া পড়ে। [অর্থাৎ অনুমান করিবার জন্য হেতুর জ্ঞানরূপ 
অনুমানের অপেক্ষ। নিয়ত চলিলে অনবস্থা হইবেই। ] তাহাই 
অগ্ঠোহন্তাশ্রয়দৌষ। [ অর্থাৎ অনুমানকে অপেক্ষা করিয়া হেতুর জ্ঞান 
হইল, এবং হেতুর জ্ঞানকে অপেক্ষ। করিয়া অনুমান হইল ।] 
এবং সেই অন্যোহম্াশ্রয়ই সবিকল্পক-্কানের শক্তিনাশক &পার্ববাপর্য্য । 
[অর্থাৎ যেরূপ পৌর্ববাঁপর্ধ্যবশতঃ অগ্ভোহন্যাশ্রয়-দোষ ঘটিতেছে, 
তাদৃশ পৌর্নবাপর্যই সবিকল্পক-জ্ঞানের শক্তি হ্রাস করিতেছে। 
এরূপ সবিকপ্পক-জানের দ্বারা বিষয়সিদ্ধি হইবে না।] অতএব 
উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং লিঙ্গজ্ঞান পূর্ববর্তী 
হইলে যে অনুমান হয়, সেই অনুমানের অপল।প ন| করিয়া সংগ্লবের 

অপলাপোক্তি কেমন করিয়া হয় ? 
[অর্থাৎ বৌদ্ধমতে অনুমানের জীবন ব্যাণ্ডিজ্ঞান এবং হেতুজ্ঞান 

যখন সম্ভবপর নহে, তখন অনুমানও সম্ভব নহে, অনুমানের উচ্ছেদ হইলে 

প্লবেরও উচ্ছেদ হুইত। কিন্তু তাহারা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার 
করিলেন, অথচ সংপ্লব স্বীকার করিলেন না, ইহা হাস্যকর উপন্যাসমাত্র | 

অনুমান স্বীকার করিতে হুইলে সামান্যনামকবিষয়স্বীকার চলিবে না, 
করিলে তথাকথিত অন্ুপপত্তি হয়। সুতরাং সামান্যকে পরিত্যাগ করিয়। 

অনুমান স্বীকার করিতে হইবে। এবং এই ভাবে অনুমান স্বীকার করিলে 
প্লব-স্বীকাঁর অবশ্যই করিতে হইবে । ] 

অপিচ বিষয়দ্বৈবিধ্যসিদ্ধাবপি প্রত্যক্ষানুমানে এব পরমস্পরমপি 
তপ্বেয়াতাম্। যতঃ-_ 

প্রত্যক্ষত্বং পরোক্ষোহুপি প্রত্যক্ষোহপি পরোক্ষতাম্। 

দেশকালাদিভেদেন বিষয়ঃ প্রতিপদ্যতে ॥ 

ক্ষণভঙ্গং নিষেতম্যামঃ সন্তান যশ্চ কলিতঃ | 

দর্শিতপ্রাপ্ডিসিদ্ধ্যাদৌ সংপ্লবেহপি স তাদৃশঃ ॥ 
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অঅন্নুশীলে 

আরও এক কথ! যে, দ্বিবিধ প্রমেয় স্বীকার করিলেও প্রত্যক্ষ এবং 
অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণই (যাহা তোমাদের স্বীকৃত, সেই প্রমাণদ্বয়ই ) 
একই প্রমেয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে । যেহেতু, সময়ভেদে এবং দেশভেদে 

প্রত্যক্ষের জগোচর প্রমেয়ও কখনও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে, এবং 

( এভাবে ) প্রত্যক্ষের গোচর পদার্থও কখনও পরোক্ষভাবে থাকিতে 
পারে। | অর্থাৎ সময়ভেদে বা স্থানভেদে যে পদার্থ প্রত্যক্ষের অগোচরতা- 

নিবন্ধন অনুমানগম্য হইয়! থাকে সেই পদার্থই আবার সময়ভেদ- এবং 

স্থানভেদ-বশতঃ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। স্ুতরাং একই বিষয়ে 
প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের প্রবৃত্তি হওয়ায় সংপ্লব অস্বীকার করিতে পার না।] 

ক্ষণিকত্ববাদখগুন পরে করিব। পূর্বব-দৃষ্ট-বস্তর প্রাপ্ডি-সম্পাদনাদির 
জন্য যে সন্তানের কল্পনা করিয়াছ, সংপ্লবস্বীকার করিলেও সেই সন্তান 

তাদৃশই থাকে । 
[ অর্থাৎ যদি বল যে, ক্ষণিকত্ববাদীর মতে ক্ষণভেদে বস্তুভেদবশতঃ 

প্রত্যক্ষবিষযয় এবং অনুমানবিষয় এক পদার্থ নহে, স্থতরাং সংগ্লবের 

সম্ভাবনা! নাই। এই কথাও বলিতে পার না। কারণ _ক্ষণিকত্ববাদ 

সমীচীন নহে, উহার খগুন পরে করিব। ক্ষণিকত্ববাদীর মতেও সংপ্রবের 

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ--এ মতে নিরীক্ষণপূর্ববক বস্তপ্রাপ্তি 
প্রভৃতির অনুরোধে বস্তুসন্তান ত্বীকার করিতে হইবে (ক্ষণিকবস্তধার! 

স্বীকার করিতে হইবে) অন্যথ! দৃষ্ট-পূর্বেবর প্রাপ্তি অনুপপন্ন হয়। 
সর্বত্র পূর্বে নিরীক্ষণ করিয়! পরে তাহাকে সকলে গ্রহণ করে, ইহাই দেখা 
যায়। ক্ষণিকত্ববাদে দৃষ্ট ও প্রাপ্ত বস্ত এক নহে। ক্ষণভেদে তাহার ভেদ 
হইয়া গিয়াছে। স্থুতরাঁং নিরীক্ষণপূর্ববক-প্রাপ্তি পধ্যন্ত বস্তর একত্ব না 
থাকিলেও বস্তুসন্তান স্বীকার করিতে হইবে । স্তুতরাং নিরীক্ষণ ও 

প্রাপ্তির ক্ষেত্র সন্তানী না হইয়৷ সন্তান হইলে অনুপপত্তি থাকে না। 

ইহাই যদ্দি হইল, তাহ! হইলে সংগ্লবের ব্যাঘাত হুইবে না৷। ব্যক্তিগত- 
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ভাবে এক বিষয়ে অনেক প্রমাণের অবসর না হইলেও সন্তানের উপর 
অনেক প্রমাণের অবসর ঘটিতে পারে । ] 

যদপি জাত্যাদিবিষয়নিষেধনমনোরথৈঃ প্লবপরাকরণমধ্যবসিতং তত্র 

জাত্যাঁদিসমর্থনমেবোত্তরীকরিষ্যতে ৷ 

তাবকৈরূধণ-গণৈঃ কালুষ্যমপনীয়তে । ৃ 
তদ্বদবয়বী *্ জাতি-রিতি-বার্তৈকভত্রিকা ॥ 

অন্যুলাদ 

আরও যে জাত্যাদি বিষয়ের (নিত্যস্থায়ী পদার্থের) নাস্তিত্ব সমর্থন 

করিবার ইচ্ছায় সংপ্লবের প্রতিষেধ করিয়াছ | অর্থাৎ স্থায়ী জাত্যাদি 

থাকিলে সংপ্লব স্বীকার করিতেই হইবে, এই জন্য জাত্যাদির প্রতিষেধ 
করিয়াছ ], জাত্যাদির সমর্থনকে তদ্বিষয়ে প্রত্যুত্তরস্থানীয় করিব। 

তোমাদের প্রদশিত দোষাঁবলী আমাদের শাস্ত্রের অপরিষ্ষত অংশের 
পরিক্ষার করিয়! দিতেছে । [ অর্ধাৎ আমাদের অবিশদ অংশ না বুঝিয়। 
দোষ দ্িতেছ দেখিয়! আমর। সেই সেই অংশকে বিশদ করিয়৷ বলিবার 
স্থযৌগ পাইতেছি, অতএব আমরা তোমাদের দ্বারা উপকৃত। |] প্রমাণ- 
সাঙ্র্ধ্যের ন্যায় অবয়বী এবং জাতির স্বীকার আমাদের পক্ষে শুভাবহ 
সংবাদ । [ অর্থাৎ এই বিষয় স্বীকার করিলে কোন অনিষ্ট হয় না, বরং 

ইউসিদ্ধি হয়। ]. 

যদ্রপি বিরোৌধবৈফল্যাভ্যাং ন.সংগ্লব ইত্যুক্তং তত্র বৈফল্যমনধিগতার্থ- 
গন্তত্ববিশেষণনিবারণেনৈব প্রতিসমাহিতম্। বিরোধোহপি নাস্তি পূর্ব 
জ্ঞানৌপমর্দেনে নেদং রজতমিতিবছুত্তরবিজ্ঞানান্ুৎপাঁদাৎ। অনেক- 

ধর্দ্মবিসরবিশেষিত-বপুষি ধর্ষ্দিণি কদাচিৎ কেনচিৎ কশ্চিন্লিম্চীয়তে 

ধর্মবিশেষ ইতি কো বিরোধার্থঃ। যদপি প্রত্যক্ষম্য শব্দলিজয়োশ্চ 

০১ সতি সদৃশ প্রভীতি-জনকত্বমাশক্কিতং তত্র কেচিদাঁচক্ষতে» 
/ 5 হি ৪ 

7৯ “তদ্বাঁনবনবী জাতি'রেষঞ্ব পাঠ আদরশপুস্তকে অন্তি, স ন সমীচীনঃ। 

৩৪ 
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ববয়সাম্যেহপ্যপায়ভেদাৎ প্রতীতি-ভেদো ভবত্যেব, দুরাবিদুরদেশ- 

ব্যবস্থিতপদার্থ-প্রতীতিবৎ। অন্তে তু মন্তন্তে নোপায়ভেদাৎ প্রতীতি- 
ভেদো ভবতি, অপি তু বিষয়ভেদাদেব, সন্গিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টগ্রহণেহপি 
বিষয় ভিছ্ধেতে, দূর সামান্তধর্শমমাত্রবিশিষ্টশ্থা ধর্্িণো গ্রহণম্, 
অদূরাত্, সকলবিশেষসাক্ষা্করণম্। যদিমাঃ প্রত্যক্ষানুমানশব্দ প্রমিতযঃ 

প্রমেয়ভেদাদ্ ভিদ্ন্তে। | 

অন্মুলীছ 

আরও যে বিরোধ এবং বৈযর্যনিবন্ধন সংপ্লব হয় না এই বথা 
বলিয়াহ [ অর্থাৎ এক বিষয়ে একাধিক প্রমাণের অবদর ঘটিলে প্রমাণ- 

ত্বয়ের মধ্যে বিরোধ ও এক প্রমাণের বৈয়ধ্য হয় বলিয়৷ সংপ্লব অনুচিত 
এই কথ! যে বলিয়াছ ] তাঁহার মধ্যে কথিত বৈষর্ধ্য অনধিগতার্থগন্ত্ ্ব- 
রূপ প্রমাণবিশেষণের খণ্ডনঘারা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । [ অর্থাৎ প্রথম- 

প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ে দ্বিতীয়প্রমাণের অরসর ঘটিলে এ ২য় 
প্রমাণ অগৃহীতগ্রাহী হয় না; উহা! গৃহীতগ্রাহীই হইয়া! থাকে । অথচ 
প্রমাগমাত্রই অগৃহীতগ্রাহী, এই কথা ধীহারা; বলেন, তাহাদের মতে 
২য় প্রমাণটী ১ম প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হওয়ায় 
বৃথ। হইয়া পড়িল। কিন্তু ধষাহার৷ প্রমাপকে অগৃহীতগ্রাহী' বলেন 
না, বাহার প্রমাণের বিশেষণ হইতে অগৃহীতগ্রাহিত্বকে বাদ দিয়াছেন, 
তাহাদের মতে ২য় প্রমাণের বৈয়ণ্থ্য হয় না। ] এবং একবিষয়ে অনেরু- 
প্রমাণের ব্যবহার ঘটিলে কথিত প্রমাণগুলির. মধ্যে" বিরোধও হয়, না; 
(একত্র উভয়ের অনবস্থান সম্ভবপর নহে) [অর্থাৎ একই: সময়ে- একই 
বিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ ২টা প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে, রিন্ত যেটা বলবান্, 
তাহার কাধ্য হইবে। অপরটি দুর্বলত-নিবন্ধন: বাঁধিত-হুইবে; আঙ্াার 
কার্য হইবে.না।] কারণ - যেরূপ “ইহ! রঙ্গত এই. প্রকার.(সবল) জান, 
পূর্ব, উ্নশ্ছিত হইলে অনাগত ইহ! রজত নহে এই:প্রকার.জ্ঞানকে, বাধিত 
করে ( অর্থাৎ উৎপন্ন হইতে দেয় ন1) যেরূপ পূর্ববর্তী বিরোধিজ্ঞানের 
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বাধকৃতায় অনাগত বিরুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। একই ধন্্ীতে নানাবিধ 
প্রকৃষ্ট ধর্ম্দ আছে; তাহাদের মধ্যে সকলই যে একই প্রমাণের দ্বার! যুগপৎ, 
নির্ণাত হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা নাই সময়ভেদে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন 
প্রমাণের গোচর হইতে পারে । এক সময়ে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন প্রমাণের 

গোচর বলিলে বিজাতীয় জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্ভ হইয়া পড়ে। অতএব 
বিরোধের কি উদ্দেশ্য ?। [অর্থাৎ একই ধর্্মাতে একাধিক প্রমাণের প্রবৃত্তি 
সন্তবপর হওয়ায় একত্র অনবস্থানরূপ বিরোধ ঘটে কৈ?1] 'আরও যে 

প্রত্যক্ষ শব এবং অনুমানের প্রমেয় একরূপ হুইলে তছুৎপাস্ত প্রতীতিগত 
কোন বৈষম্য থাকে না এইরূপ আশঙ্ক। করিয়াছ, তৎপক্ষে কেহ কেহ 
এইরূপ প্রতিবাদ করেন যে, বিষয় (প্রমেয়) সমান হইলেও প্রতীতিকরণের 
ভেদবশতঃ প্রতীতিভেদ অবশ্বান্তাবী; যেরূপ বিষয় এক হইলেও বিষয়ের 
দুরবর্তিতা ও নিকটে অবস্থানরূপকারণের ভেদে প্রতীতির ভেদ হয়। 

[ অর্থাৎ যে বিষয়টা দুরম্থ, তৎসম্বন্ধে যেরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, 
সেই বিষয়টা আবার যখন নিকটস্থ হয়, তৎুসম্বন্ধে তখন প্রতীতি পৃথক্ 
হয়। ] কিন্ত্ব অপরে ইহা মনে করেন যে, কারণ-ভেদবশতঃ প্রতীতিভেদ 

হয় না, পরম্ক বিষয়-ভেদবশতঃই প্রতীতিভেদ হুইয়৷ থাকে। দূরস্থ বা 
নিকটস্থ বিষয়ের প্রত্যক্ষস্থলেও বিষয় 'এক নহে, কিন্তু ভিন্ন। বিষয় যখন 
দূরন্থ হয়, তখন সাঁমান্যধর্্মযৌগে সেই বিষয়রূপ ধন্ম্ীর প্রত্যক্ষ হয়, কিন্ত 
তাহা যখন নিকটস্থ হয়, তখন সেই বিষয়রূপধন্্সীর যাবদ্বিশেষধর্ম্ের 

প্রত্যক্ষ হয়। যে হেতু এই প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, এবং শাব্ প্রমেয়ভেদবশতঃ 

পরস্পর বিভিন্ন। 

বিশেষধর্ম্মসন্বন্ধং বস্ত স্পৃশতি নেত্রধীঃ। 

ব্যাণ্ডিবৌধানুসারেণ তথম্মাত্রং তু লৈজগিকী ॥ 
শবাত্ত * তদবচ্ছিন্নে বাচ্যে সঞ্জায়তে মতিঃ। 
শব্দানুবেধশূহ্। হি ন শব্দার্থে মভির্ভবেত ॥ 

* শব্দাত্বতঘবচ্ছির| এব পাঠ আদশ পুস্তকে বর্তততে, সন সমীচীনঃ। 
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অন্নুাদ 

বিশেষধর্ম্নের সহিত সম্বদ্ধ ধন্দ্ীর চাক্ষুষ গুত্যক্ষ হয়। (আশ্রয়ে 
উদ্ভৃতরূপাঁদি বিশেষ ধন্দম না থাকিলে ধনীর প্রত্যক্ষ হয় না।) কিন্তু 
অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুসারে সাধ্যরূপথর্্দের আশ্রয়রূপে পক্ষরূপ ধন্ীকে 
প্রকাশ করে। [অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানকাঁলে যাদৃশ পদার্থ ব্যাপকরূপে 
অনুসন্ধানের বিষয় হয়, তাদৃশ পদার্থ ই সাধ্যরূপে, এবং তাদৃশ পদার্থের 
আশ্রয় পক্ষরূপে অনুমিতির বিষয় হয়। প্রত্যক্ষের ন্যায় সাধ্যগত সকল 

বিশেষ ধর্ম ব। পক্ষগত সকল বিশেষ ধন্ম অনুমিতির বিষয় হয় না।] 

কিন্তু শব্দ হুইতে শব্দবিশেষিতভাবে বাচ্যার্থের প্রতীতি হয়। [শব্দ 

হইতে যে বোধ হয়, তাহার বিষয় কেবলমাত্র পদার্থ, যে কোন অর্থ বিষয় 

হয় না। যাহ! পদার্থ, তাহা শব্দলভ্য বলিয়া শব্দবিশিষ্ । এবং এ 
পদার্থ শব্দবিশিষ্ট হইয়াই প্রতীয়মান হয়। ] কারণ-_শব্দার্থগোঁচর বুদ্ধি 
শব্দকে ছেড়ে হয় না। [ অতএব বিষয়ভেদ হওয়ায় প্রত্যক্ষ, অনুমিতি 

এবং শাব্দ ভিন্ন । ] 

কথং তহি তেষাঁং সংগ্লবঃ সর্ববত্র বিষয়ভেদন্য দশিতত্বাৎ, সত্যম্। 
ধর্্ম্যভি প্রীয়েশ সংশ্লবঃ কথ্যতে । ইমৌ তু পক্ষৌ বিচারয়িস্যেতে ৷ সর্ব! 
তাবদস্তি প্রমাণানাং সংপ্লব ইতি সিদ্ধম। তদুদ!হরণং তু ভান্তকারঃ 
প্রদণিতবান্। অগ্নিরাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তেহমুত্রেতি, প্রত্যাসীদতা 
ধূমদর্শনেনানুমিমীতে, প্রত্যাসন্নতরেণ উপলভ্যতে ইত্যাদি । কচি ব্যবস্থা 
দৃশ্যতে যথা! অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ ্বর্গকাম ইত্যন্মদ্ণাদেরাগমাদেব জ্ঞানং ন 
প্রত্ক্ষান্মানাভ্যাম্। স্তনয়িতু,শব্দশ্রুবণাৎ তদ্বেতুপরিজ্ঞানমনুমানাদেব ন 

প্রত্যক্ষাগমাভ্যাম্। শ্বহন্তো হো ইতি তু প্রত্যক্ষাদেব প্রতীতির্ন শব্দানুমানা- 
ভ্যামিতি। তন্মাৎ শ্িতমেতৎ প্রায়েশ প্রমাণানি প্রমেয়মভিসংপবন্তে, 
কচিত্ত প্রমেয়ে ব্যবতিষ্ঠস্তেপীতি। 



প্রমাণতৈবিধ্যখগুনম্ ২৬৯ 

কেমন করিয়া তাহা হইলে প্রমাণগুলির সংগ্লব সঙ্গত হয়? কারণ 
প্রত্যক্ষাদিস্থলে প্রমেয়ভেদ যখন দেখাইয়াছ? (ইহা নৈয়াযিকগণের 
প্রতি বৌদ্ধগণের প্রশ্ন) হ্যা, ঠিক কথা । ধন্্ীকে লক্ষ্য করিয়া সংগ্লবের 
কথা বলিতেছি। কিন্তু এই পক্ষ ২টা (প্রমাণসংপ্লব এধং অসংপ্লব ) 
সম্বন্ধে পরে বিচার করিব। সর্বপ্রকারে প্রমাণগুলির সংগ্লব হয়, ইহা! 

সিদ্ধান্তবিরদ্ধ নহে। কিন্তু ভাষ্যকার তাহার উদাহরণ দেখাইয়াছেন। 
অগ্নি এ স্থানে আছে ইহা আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ হইতে জানা যায়। 

[ অর্থাৎ বহুদূর হইতেই আপ্তব্যক্তির উপদেশঘারা অগ্নির স্থান স্থির করা 
যায়।] পরে দ্রষ্টা ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া ধূম দেখিয়! অগ্নির অনুমান 
করে। পরে আরও নিকটবর্তী হইয়া অগ্নিকে বিশেষরূপে দেখিতে পায়; 

ইত্যাদি কথ। ভাস্তকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন। [ অর্থাৎ ভাষ্যকারের 
উক্তির বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, যে, কথিত জ্ঞানগুলির বিষয় ঠিক 
এক নহে, যদি এক হুইত, তাহা হইলে দুরতরত্ব, দূরত্ব এবং নৈকট্যের বশে 

জ্ঞানগুলির ক্রমোৎকর্ষ হইত ন। | স্থতরাং শব্দ শুনিয়া যখন অর্থ বোধ হয়, 
তখন এ অর্থ শব্বসন্বদ্ধভাবেই গৃহীত হয়, শব্দের সহিত নিঃসন্বদ্ধভাবে 
গৃহীত হয় না। যখন অগ্নিও দেখা যায় না, এবং তাহার কাধ্যও দেখ৷ যায় 
না, তখন . প্রতিপাঁদক শব্দ শ্রবণ ব্যতীত অন্য উপায়েও অর্থবোধ করা চলে 
না। পরে দ্রষ্টা যখন অগ্নির কাধ্য দেখিল, তখন কাহারও কথায় বিশ্বাস 
করিবার, প্রয়োজন নাই, তখন সে পর্বতে অগ্নির কার্য ধুম দেখিয়াই 
ব্যাপ্ডিজ্ঞানাদির মহিমায় অগ্নিকে ধূমের কারণরূপে মোটামুটা ভাবে স্থির 
করিল। পরে যখন একেবারেই অগ্নির নিকটে আসিল, তখন সে স্পষ্টই 
বিশেষরূপে বিনা তর্কে অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করিল এবং তাহার অগ্নিবিষয়ক 

মাধৎ .আকাঙক্ষাও নিবৃত্ত হইয়৷ গেল। [ তর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইলে আর 
তদ্বিষয়ে জিজ্ঞান্ত থাকে না। ব্যাপ্তিজ্ঞান ব! শব্দের দ্বারা বুঝিলে বিশেষ- 
রূপে বুঝা যায় না। - অতএব. জ্ঞানের তারতম্য ভাস্কারের অভিম্ত। 



২৭৩ স্যায়ম্জধ্যাদ্ 

এবং এই স্থলে একই ধন্মীকে লইয়া ত্রিবিধ প্রমাণের প্রবৃত্তি ঘটিল। বিস্তর 
ধর্ষ্িগত বিভিন্ন রূপ লইয়া! বিভিন্ন প্রমাণ-প্রসূত জ্ঞানের তারতম্য হইল ন! 
কিন্তু এইরূপ স্থল আছে, যেখানে সকল প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। 
উদ্ধাহরণ-_স্বর্গার্থী অগ্নিহোত্র যাগ করিবে এই প্রকার আমাদিগের জ্ঞান 
কেবলমাত্র আগম হইতেই হয়, প্রত্যক্ষ বা অনুমান হইতে হয় না। 

মেঘগর্জজন শ্রবণের পর সেই গর্ড্রনের হেতুভৃত মেঘের জ্ঞান ফেবলমাত্র 
অনুমান হইতেই হয়, প্রত্যক্ষ বা আগমের ছার! হয় না, কিন্তু মিজ হস্ত 
ছুইটী মাত্র এই প্রকার জ্ঞান কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ-প্রমাপ হইতেই হয়, শব 
বা! অনুমান হইতে হয় না। কারণ-_-এই পক্ষে শব বা অনুমান প্রমাণ নাই 
ইহাই উদাহরপ। হৃতরাঁং ইহা সত্য যে, প্রায় সকল প্রমাণ একটা প্রমেধের 
প্রতি প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কোন স্থলে একৈক প্রমেয়ের পক্ষে একৈক প্রমাণ 
নিয়মিত। এই পধ্যস্ত আমাদের কথা 

ইত্যুত্ধতাখিল-পরোদিত-দোষজাত- 
স্গম্পাঁতভীতিরিহ সংগ্লব এষ সিদ্ধঃ। 

সর্বরাশ্ড সৌগত-মনঃম্থ চিরপ্রর্ঢ। 
ভগাঃ প্রমাঁণ-বিষয়দযসিদ্ধিবাঞ্থাঃ ॥ 

বন্দে ূ 

প্রতিবাদীর উত্থাপিত দৌষসমূহের উপস্থিতির ভয় এই প্রকারে 
খণ্ডন করিয়াছি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রমাণসংপ্লবু সিদ্ধ হইয়াছে। 
এবং বৌদ্ধগণের চির অভিমত প্রমাণদ্বয় এবং প্রমেয়হয়ের ইচ্ছা খণ্ডিত 

করিয়াছি। 

ডিঙ্ন্সী 

ভাঙ্কার বাৎগ্যায়ন প্রমাণসংল্লবনরক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া অর্নেক কধ। 

বলিয়াছেন তবে ভাশ্বাকার প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ প্রমেঞ্ধ পৃ পূর্থক 
প্রমাণের বৌধ্য বাঁ একটীমাতর প্রমেয় নানা প্রমাণের বোধ্য হইতে পারে 



প্রমাণদৈবিধ্যথগুনম্ ২৭১ 

' এইন্লপ সন্দেহ দেখাইয়! শেষে স্থলবিশেষে, পৃথক্ পৃথক্ প্রমেয়, পৃথক 
পৃথক্ প্রমাণের বোধ্য হইতে পারে, এবং একটীমাত্র প্রমেয়ও নানা 
প্রমাণের বোধ্য হইতে পারে এইরূপ সিদ্ধান্ত মনোনীত করিয়াছেন। 
প্রমেয়বিশেষ গ্রমাণবিশেষের বোধ্য ইহা পাতগ্রলদর্শনের ভাম্- 

কারের উক্তির দ্বারাও পাওয়া যায়। ভাষ্যকার ব্যাসদেব সমাধিপাঁদে 
৭ম সূত্রের ভাষ্যে প্রত্যক্ষকে সামান্যবিশেষাবধারণপ্রধান, বলিয়াছেন। 

অনুমানকে 'সামাগ্াবধারণপ্রধান” বলিয়াছেন। ইহার “এই, কথার 
দ্বার! বুঝ যায় যে, উক্ত ভাম্কাঁরের মতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের 
বোধ্য একু বিষয় নহে। 

বাঁচস্পতি মিশ্র উক্ত ভাষ্যের টীক। তন্ববৈশারদীতে বিশেষ অনুমান- 
বোধ্য কেন হয় না, কেবলমাত্র সামান্য অনুমান-বোধ্য হইয়৷ থাকে, 
ইহ! স্থুম্পষ$টভাবে বুঝাইয়াছেন। 

কিন্তু শববোধ্যবিষয়গত কোন বিশেষত্ব দেখান নাই। 
উদ্দ্যোতকর ন্যায়বান্তিকে ত্রিসত্রীপ্রকরণে প্রত্যক্ষ এবং শব্দকে 

মহাবিষয় বলিয়া সমান করিয়াছেন। সামান্য, বিশেষ এবং আহাদের 

আশ্রয়ই মহাবিষয়,। তদতিরিক্ত প্রমাণের বিষয়.এতাদৃর্শ নহে। যদিও 
প্রত্যক্ষ এবং শব্দের কথিত রীতি অনুসারে প্রমেয়গত মোটামুটি সাম্য 
আছে তথাপি শব্দবোধ্য, বিষয়ের প্রত্যক্ষবিষয় অপেক্ষ সুষ্গম. এরুটা 

, বিশেষত্"আছে। 

তাহাই হুইতেছে পদদোপস্থাপিতত্ব। অর্থপদের ছারা উপস্থাপিত 
না হইলে শব্দের গ্রমেয় হয় না। সামান্য, বিশেষ এবং তাহাদের আশ্রয় 

সমুদয়ই পদোপস্থাপিত হুইয়! শব্দবোধ্য হয়। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার 
বাৎম্তায়ন একই প্রমেয়ের পক্ষে ত্রিবিধ প্রমাণের প্রবৃত্তি দেখাইয়াছেন। 

এবং ব্যাসদেবও পাতঞ্জল দর্শনের ভাঙতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের বিষয়গত 

স্বরূপের যথাযথভাবে পরিচয় দিয়া শব্দবোধ্য বিষয়ের স্বরূপগত পরিচয় 

এভাবে দেন নাই। তবে বাচস্পতিমিশ্র তত্ববৈশীরদীতে অনুমানের 
বিষয় কেবলমাত্র. সামান্য হইলে সেই সামান্য সন্বন্ধগ্রহণকালে গৃহীত 
হইয়।. পুনরায়. অনুয়ানকালে, গৃরীত হওয়ায়, অগৃহীতগ্রাহিত্বের ভঙ্গে 
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অপ্রামাণ্যদোষাপত্তির সম্ভাবনায় অগৃহীত ধন্দ্যংশকে পর্য্যন্ত ৮০৮ 
বিষয় বলিয়। গৃহীতগ্রাহিত্বের প্রতিষেধ করিয়্াছেন। 

ইহার দ্বারা বুঝা যাঁয় যে, তিনিও একটা সাধারণ বিষয় ত্রিবিধ 
প্রমাণের বিষয় হইতে পারে ইহা দেখাইয়াছেন। ইহার দ্বারা ইহ! 

প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রমাণসংপ্লব পাতঞ্জলদর্শনেরও অভিমত | শ্যায়- 
মপ্তরীকার বলিয়াছেন (নহি শব্দানুবেধশুন্া শব্দার্থে মতির্ভবেৎ। ) 
্যায়মপ্তরীকারের কথার হ্বারা বুঝ। যাঁয় যে, শব্দার্ঘপ্রতীতিকালে এ অর্থ 
শক্তি লক্ষণার অন্যতর সম্বদ্ধে শব্ববিশিষ এই ভাবেই প্রতীত হয়। 
স্থতরাং স্মুস্পষ্টভাবেই শব্দবোধ্য বিষয় অপর জ্ঞানের বিষয় হইতে 
বিলক্ষণভাবেই প্রতীয়মান হুইয়া থাকে । তথাপি তিনিও ভাস্বকারের 
মত প্রতীয়মান বিষয়ের স্থুলাংশ লইয়া ত্রিবিধ প্রমাণের প্রবৃত্তি 

দেখাইয়াছেন। ধন্সীর স্বরূপমাত্রই সেই স্ুলাংশ। রগ ধর্ম 
বিশেষই একৈক প্রমাণের বিশেষ ক্ষেত্র । 

শব্ন্থলে প্রতিপাগ্ অর্থের শব্দানুবিদ্ধতা তাদৃশ। 
অন্মানস্থলে অনুমেয় বিষয়ের সাধনব্যাপকৃতা। তাদৃশ। এবং 

প্রত্যক্ষস্থলে ধর্ট্িগত আলোকসংযোগ, উদ্ভৃতরূপ এবং মহত্ব তাদৃশ। 
ইহাই হুইল মঞ্জরীকারের অভিপ্রায়, ইহ! আমার মনে হয়। অর্থের 
শব্দানুবিদ্ধত। স্বীকার করায় মঞ্জরীকারেরও অভিপ্রায় এই যে, শব্দও 

মহাবিষয়। শব্দানুবিদ্ধতাদ্ধার৷ বৈষম্য দেখাইলেন, চি গিরি মনে 
হয়। 

এবং তাবন্যুনত্বং সষ্যায়াঃ পরীক্ষিতম্। আধিক্যমিদানীং পরীক্ষ্যতে। 

তত্রার্থাপত্ত্য। সহ প্রত্যক্ষাদীনি পঞ্চ প্রমাণানীতি প্রভাকরঃ। অভাবেন 

সহ 'ষড়িতি ভাট্রঃ। সম্ভবৈতিহ্যাভ্যামঞ্টাবিতি কেচিৎ।  অশক্য এব 

প্রমাণসংখ্যানিয়ম ইতি স্থুশিক্ষিতচার্ববাকাঃ। তত্র ভাটরান্তাবদিখ- 

মর্থাপত্তিমাচক্ষতে দৃষ্টঃ শ্রাতো৷ বার্ধোহন্যথা নোপপছাতে ইত্যর্থাস্তরকল্পনা 
অর্থাপত্তিঃ, দৃষ্ট ইতি প্রত্যক্ষাদিভিঃ পঞ্চভিঃ প্রমাণৈরুপলবঃ, শ্রন্ত 

ইতি কৃতশ্চন লৌকিকাদ্ বৈদিকাদ! শব্দাদবগতোহ্থস্ততোহন্যথানুপগন্- 



অর্থাপততিপ্রীমাণ্যোপপাদনম্, পেজ: 

মানাদর্থাস্তরকল্পনা অর্থাপত্তিরিত্যেবং ফট্প্রমাণপ্রভবদ্েন যড়বিধাসৌ- 
ভবতীতি। দৃষ্টবচনেনোপলব্ধিবাচিন! গতার্থব্বৈহপি শ্রুতার্থাগতে পৃথগ্- 
বিধানং প্রমাণৈকদেশবিষয়ত্বেন প্রমেয়বিষয়ার্থাপত্তিঞ্পঞ্চকবিলক্ষণন্বাৎ ৷ .. 

তত্র প্রত্যক্ষপূর্বিবিকা তাবদর্থাপত্তিঃ প্রত্যক্ষাবগতদহুনসংসর্গোদ্গত- 
দাহাখ্যকা ধ্যান্যথানুপপত্ত্যা বহের্দাহশক্তিকল্পন! । 

অনুমানপূর্ব্বিকা দেশাস্তরপরাপ্তিলঙ্গাুমিতমরী চিমালিগতানখানুপপত্যা 
তন গমনশক্তিকল্পন! । উপমানপূর্ব্বিকা৷ উপমান-জ্ঞানাবগঙ্গবয়সারূপ্য-. 
বিশিষউগোপিগ্াদি প্রমে়ান্যথানুপপত্য। ত্য তজজ্ঞানগ্রাহত্বশক্তিকলীনা 
ইতি। তদিমান্তাবদতীন্দ্রিয়শক্তি বিষয়ত্বাদর্থাপত্তয়ঃ ' ণ* গ্রমাণাস্তরম্। 
শক্তেঃ প্রত্যক্ষপরিচ্ছেগ্যত্বামুপপত্তেঃ তদধীনপ্রতিবন্ধাধিগমবৈধূর্যেণামুমান' 
বিষয়ত্বাযোগাৎ। 

অন্যুবাদ 

এই প্রকারে ( কথিত প্রকারে ) প্রমাণসংখ্যাগতন্যুনতাবিষয়ে পরীক্ষা 
কর৷ হইয়াছে । [ অর্থাৎ প্রমাণ. চতুবিধ কিংবা তদপেক্ষা ন্যুন এই 
সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে । ] এক্ষণে প্রমাণের আধিক্যসম্বদ্ধে বিচার 

করা হইতেছে । আধিক্যবাদিগণের মধ্যে প্রভাকরের মতে প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপত্তি এই পঞ্চবিধ প্রমাণ। কুমারিল 

ভট্টের মতে কথিত পাঁচটি এবং অনুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণ । কেহ কেহ 
বলেন যে, সম্ভব এবং এঁতিহাও পৃথক্ প্রমাণ, সুতরাং তাহাদের মতে 
প্রমাণ অধ্টবিধ।. প্রমাণের (দ্বিত্বাদি) সংখ্যার নিয়ম সাধ্য নহে. এই 

কথ সুশিক্ষিত চার্ববাক বলিয়াছেন [ অর্থাৎ চার্ববাক-মতে প্রমাণ নানাবিধ 

নহে, প্রমাণ একবিধ। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ ।] তাহাদের মধ্যে ভট্ট 

* প্রমেয় বিষয় বশেষার্থাপত্তিপঞ্কবিলক্ষণত্থাদিতি প1$ শোভনঃ। 

+ মীমাংসা-মোকতার্তিকে অর্ধাপতিপরিচ্ছেদ; | 

৩৫ 
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অর্থাপত্তিকে নি্গলিখিত প্রকারে প্রমাণ বলিয়৷ থাকেন-_দৃষ্ট কিংব! 
শ্র্ত অর্থ অর্থান্তরের কল্পনাব্যতীত উপপন্ন হয় না বলিয়া যে অর্থাস্তরের 
কল্পনা, তাহাই অর্থাপত্তি। 

[ অর্থাৎ ফড়বিধপ্রমাণবোধ্য বিষয় বিষয়াস্তরের কল্পনার অভাবে 

অনুপপন্ন হইলে তাদৃশ বিষয়ান্তরের অবশ্যকর্তব্য কল্পনাই অর্থাপত্তি। ] 
শব্দাতিরিক্তপঞ্চবিধপ্রমাণবোধ্য বিষয়ই দৃষ্টশব্বের অর্থ। [অর্থাৎ 
কেবলমাত্র প্রত্যক্ষগম্য অর্থ দৃষ্শব্দের অর্থ নহে।] লৌকিক ব 
বৈদিক শব্দের ঘারা অবগত বিষয়ই শ্র্তশব্দের অর্থ। অর্থাস্তরকল্পনার 
অভাবে তাদৃশ প্রমাণ হুইতে তাদৃশ অর্থের অনুপপত্তি ঘটিলে (এ 
অনুপপত্তি-নিরাসের জন্য ) অর্থাস্তরকল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে। অতএৰ 

মূলে এ অনুপপগ্ভমান অর্থটা ষড়বিধপ্রমাণবোধিত থাকে বলিয়া 
উক্ত ষড়বিধ প্রমাণই অর্থাপত্তির মূলীভূত % উ্থাপক বলিয়া এ অর্থাপত্তি 
ছয় প্রকার। (এই পর্যন্ত ভট্টমত, উপলব্বাঁচক দৃষ্টশব্দের দ্বারা 
শ্তার্থাপত্তির লাভ হইলেও নিয়মিতপ্রমাণমূলক বলিয়৷ বিলক্ষণ- 

প্রমেয়বিশেষগ্রাহী অর্থাপত্তিপঞ্চক হুইতে শ্রতার্থাপত্তির পৃথক বিধান 
হইয়াছে ।) 

[ অর্থাৎ মোটামুটি অর্থাপত্তি ছুই প্রকার, দৃষ্টার্থাপত্তি এবং শ্রুতার্থা- 
পত্তি। কিন্তু দৃউশব্দের জ্ঞাত অর্থ করিলেই দৃষ্টের মধ্যে শ্রতও পরিগণিত 
হইতে পারে। সুতরাং শ্রন্তশব্দের পৃথক্ উল্লেখ নিশ্রয়োজন হয়। তথাপি 
শ্রুতার্থাপত্তির পৃ্থক্ উল্লেখঘারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শ্রন্তভিন্নই 
দৃষ্শব্দের অর্থ। শ্রতীর্ঘাপত্তির মূলে কেবলমাত্র শ্বব্দ প্রমাণ থাকিবে, 
অন্য প্রমাণ থাঁকিবে না; স্ৃতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান, 'উপমান, অর্থাপত্তি 
এবং অনুপলব্ধি এই পঞ্চবিধ প্রমাণের অন্যতম প্রমাণের ছ্বারা বোধ্য 
অর্থের অনুপপত্তি-নিরাসক অর্থাপত্তি হইতে শ্রতার্থাপত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। 
ফলতঃ অর্থাপত্তি ষড়বিধপ্রমাণমূলক ॥ ] তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষমূলক 

* প্রমাণবটুকবিজ্ঞাতে! যত্রার্থে! নান্তথ! ভবেৎ। 

অনৃষ্টং কজ্জয়েদস্তং সার্ধাপত্তিরগাহতা! ॥ 

--স্লৌববার্ডিকে অর্ধথাপতিপরিচ্ছ্দঃ 



অর্থাপত্তিপ্রীমাণ্যোপপাঁদনম্ ২৭৫ 

অর্থাপত্তির উদাহরণ--প্রত্যক্ষীকৃত বহ্িকার্্য দাহের অনুপপত্তিবশতঃ 

বহ্নিগত দাহিকাশক্তির কল্পনা। অনুমানমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ, 
__দেশীস্তর প্রাপ্তিরপ লিঙ্গের দ্বারা সৃধ্যের গতি অনুমিত হয়, কিন্তু এ 
অনুমিত গতি সূর্য্যের গমনশক্তি ব্যতীত উপপন্ন হয় না, স্থৃতরাং তথা- 
কথিত গমনশক্তির কল্পনাই অনুমানমূলক বলিয়া অনুমানমূলক অর্থাপত্তি। 
উপমানমূলক অর্থাপত্তির উদ্াহরণ-_প্রথমে ( গবয়াদিদর্শনরূপ ) উপমান- 
জ্ঞান হয়, তাহার দ্বারা (দৃশ্যমান ) গবয়সাদৃশ্যবিশিষট, গৌব্যক্তির 
(উপমিতিরূপ) প্রমিতি হয়, সেই উপমিতিরপ প্রমিতির পক্ষে 
গবয়সাদৃশ্যক্কবিশিষউ$ গৌঁব্যক্তি-প্রভৃতি প্রমেয়। তাদৃশগোব্যক্তি প্রভৃতির 
( বোধকশব্দের অভাব, দূরস্থিতি ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাব এই ত্রিবিধ 
প্রতিবন্ধকবশতঃ ১ প্রমিতিবিষয়তারূপ প্রমেয়ত্ব অন্যপ্রকারে উপপন্ন হয় 
না বলিয়া তাদৃশ গোব্যক্তি প্রভৃতির উপমান-জ্ঞানের প্রমেয় হইবার 
উপযোগী শক্তির কল্পনা করিতে হয়। 

এই পর্যন্ত উপমানমূলক অর্থাপত্তির আলোচন!। 
[ অর্থাৎ ভট্টমতে প্রথমে গবয়ের দর্শন হয়, তাহার পর গোস্ররণ হয়,. 

তাহার পর ্মর্য্যমাঁণ গোপিণ্ডে গবয়সাদৃশ্যজ্ঞান হয়, এই ন্মর্য্যমাঁণ 
অসঙ্নিকৃ্ গোপিণ্ডে গবয়সাদৃশ্যঙ্ঞানই উপমিতি। তাদৃশ গোপিগুই 
এই উপমিতির প্রমেয়। তাদৃশ গোপিগড অসন্নিকৃষ হইলেও তাদৃশ 
উপমানের প্রমেয়। তাদৃশ গোপিগু স্ববোধকশব্দের অভাব, ব্যাপ্ডি- 

'জ্ঞভীনের অভাব, এবং সন্নিকর্ষের অভাব থাকিলেও যে প্রমিতির 

বিষয় হুইতেছে তাহার কারণ-_উপমানের দ্বারা গ্রাহ হইবার 
উপযোগী শক্তি। ,সেই শক্তি অতীন্্িয় হইলেও অর্থাপত্তির দ্বারা, 
তাহার জ্ঞান হয়। যদি এতাদৃশ শক্তি তাদৃশ গোপিণ্ডে না থাকিত, 

তাহা হইলে তাদৃশ গোপিগ এই উপমিতির প্রমেয় হইত না। এই 

প্রকার অতীন্দ্রিয়শক্তিনির্ণায়ক অর্থাপত্তির দ্বার তাদৃশ গোপিণ্ডের 

* তন্মাদ যৎ শবর্ধযতে তৎ স্তাৎ সাদৃষ্ঠেন বিশেষিতম্। 

প্রমেরমুপমানন্ত সাদৃন্তং বা তদ্বিতম্।” ইতি মলোকরার্ডিকে উপমানপরিচ্ছেদঃ 
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পরমেয়ত্ব সিদ্ধ হইয়া! থাকে। উপমাঁন অগ্রে উপস্থিত হইয়া অর্ধীপন্তির 
সাছাধ্যে বিষয়্-প্রকীশক হয় বলিয়। অন্রত্য অর্থাপত্তিকে উপমানমূলক 
অর্থাপত্তি বলে। এই মতে শক্তিগ্রহ উপমানের ফল নহে। গোসদৃশ 
গবষ এই প্রকার অতিদেশবাক্যের দ্বারাই এঁ শক্তি গ্রাহা হইয়া 
থাকে। (এই কথা৷ উপমানপরিচ্ছেদে শাস্ত্রদীপিকার টাকায় আছে। ) 
সেই জন্য অস্তীপ্দিয় শক্তি এই সকল অর্থাপত্তির বিষয় বলিয়া অর্থাপত্তি 
পৃথক্ প্রমাণণ কারণ-_শক্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের বোধ্য হয় না বলিয়া 
প্রতক্ষসাপেক্ষব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। 
[ নর্থা তথাকধিত অতীন্দ্িয় শক্তি প্রত্যক্ষ বা! প্রত্যক্ষমূলক অন্ুমানরূপ 
পৃথক্ প্রমাণের দ্বারা বোধিত হয় না বলিয়া এ সকল শক্তিরূপ প্রমেয়ের 

পক্ষে অর্থাপত্তি পৃথক্ প্রমাণ । | 

অন্ধয়ব্যতিরেকৌ হি দ্রব্যরূপানুবন্তিনৌ। 
শক্তিত্ত তদ্গতা সুন্গনা! ন তাভ্যামবগম্যতে ॥ 

শকোপমানযোত্বত্র সম্তাবনৈব নাস্তীত্যর্ধাপত্তেরেবৈষ বিষয়ঃ। অর্থাপত্তি- 
পুর্ধিককা বথখ! শব্দকরণকার্থপ্রতীত্যন্যথানুপপত্ত্া! শব্দস্য বাচকশক্তিমবগত্য 
ত্যথালুপপত্তা। তশ্য নিত্যত্বকল্পনা, স! চেয়ং শব্দপরীক্ষায়াং বক্ষ্যতে। 

অভাবপুরিধকা তু ভাষ্যকারেপোদাহৃতা, জীবতশ্চৈতরদ্য ৃভাবমবসায় 
তাস্যথামুপপত্যা বহির্ভাবকল্পনেতি । & 

মু দৃষ্টেন সিদ্ধসিদ্ধেরমুমানমেবেদং শ্যাৎ। নানুমানং সামগ্র্যভাবাৎ। 
পক্ষধর্দতাদিসামগ্র। 'ঘজ জ্ঞানমুপজন্যতে, তদমুমানমিতি তার্কিকশ্থিতিঃ। 

সা চেহ শাস্তি," গৃহাভাববিশিষ্টে চৈত্রে বহির্ভাবে* গৃহাভাববিশিষ্টে 
বছিঙাবে বা! চৈত্রবৃত্তিত্বেহনুমেয়ে কন্যা লিঙ্গবমিতি চিন্ত্যম্। 1 

শি 

%* শীবরভান্তে অ. পা. নু. ৫ অর্থানুবাদোই়ম্। 
:+ বহির্ভাববিশিষ্টে চৈত্র চৈত্রাভাববিশিষ্টে বহির্তাবে বিছা এব গাঠঃ সমীচীনতয়! ন 

প্রতিভাতি মে। 

.1 লিঙছষিভাচিষ্থামিতি মূলেহদবতঃ পাঠঃ। 
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অসন্যুাদ 

কারণ--অন্বয় এবং ব্যতিরেক ( উভয়বিধ ব্যাপ্তি) ভ্রব্স্বরূপের 
অনুগামী । (অর্থাৎ দ্রব্যের স্বরূপকে লইয়! অশ্বয়ী এবং ব্যতিরেকী উভয়- 
বিধ *্* অনুমান প্রবৃত্ত হয়।) [গুণ-কম্ধমাদিও ত্রব্যের স্বরূপ স্থতরাং 

তাহাদ্িগকেও লইয়া অনুমান প্রবৃত্ত হইতে পারে ।] ক্রিস্ত তদ্গত 

এত্যক্ষের অগোচর শক্তিকে সেই দুই অনুমানের দ্বারা জান! যাঁয় ন। 

[ অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক, তাহ! দ্রব্যাদির'পক্ষে সম্ভব হইতে 

পারে, কিন্তু শক্তির প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব তাহার ব্যাপ্তি নিদ্ধীরণ 
হইতে পারে না। অতএব তাহার পক্ষে অনুমান অসম্ভব 1 ] 

শক্তির পক্ষে শব্দ এবং উপমানের সম্ভাবনাই নাই, অতএব ইহা এক- 

মাত্র অর্থাপত্তিরই বিষয়। [অর্থাৎ এই স্থানে শক্তিরূপ অর্থের বোধক 

কোন শব্দ যদি প্রযুক্ত থাকিত, তাহ হইলে শক্তির বোধ শব্দপ্রযুক্ত হইতে 
পারিত ; কিন্তু তাদৃশ শব্দ প্রযুক্ত ন। থাকায় অত্রত্য শক্তিবোধ শাব্দবোধ 
হইতে পারে না। এবং এই স্থলে এরূপ কোন উপমান প্রদর্শিত হয় 

নাই, যাহার বলে কাহারও 'সদৃশরূপে শক্তি উপমিত হইতে পারে। 
অতএব একমাত্র অর্থাপত্তির সাহায্যে শক্তিজ্ঞান হইতেছে । ] 

অর্থাপত্তিমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ--শব্দদ্বারা জায়মান অর্থ- 

'প্রতীতির উপপত্তি অন্ত উপায়ে হয় না বলিয়া শব্দের বাচিকাশক্তিকে 

ক্পনাদ্বারা জানিয়া .সেই বাচিকাশক্তির উপপত্তি অন্য উপায়ে হয় না 
বলিয়া ( তাহার উপপাদনের জন্য ) শব্দের নিত্যত্বকল্পনাই অর্থাপত্বি- 

মূলক অর্থাপত্তি। [ অর্থাৎ শব্দে বাচিকাশক্তি না থাকিলে শব্দ কখনও 

অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না, হৃতরাং অর্থাপত্তিগম্য বাচিকাশক্তি 
শব্দে আছে এই কথা পূর্বেবেই বলিতে হইবে। তাহার পর এ বাচিকাশক্তি 
শব্দের নিত্যতা ব্যতিরেকে উপপন্ন হয় না বলিয়া, শব্দ নিত্য এই 
কথাও বলিতে হইবে।] এরই শব্গগতনিত্যত্বকল্পনা শবপরীক্ষার 

'প্রকরণে বিশদভাবে বিবৃত হইবে। : [অর্থাৎ শব যদি অনিত্য হয়, 
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তাহা হুইলে শক্তিগ্রহের পর শব্দের বিনাশ হওয়ায় শব্দের অর্থবোধন- 
কার্ধ্য অনুপপন্ন হয়, এবং যাহার শক্তি গৃহীত হইল, ক্ষণিকতানিবন্ধন 
তাহা নষ্ট হইল, অথচ তছুত্তর জায়মান তজ্জাতীয় অভিনব শব্দের শক্তি- 
গ্রহ না হওয়ায় তাহা হইতে শাব্দবৌধ হুইতে পারে না। অগৃহীত- 
শক্তিক অভিনব শব্দ হইতেও শাব্বোধ স্বীকার করিলে সকল শব্দ 
হইতে শাববোধের আপত্তি হয়। [ অর্থাৎ শক্তিগ্রহের পর গৃহীতশক্তিক 
শব্দটা নষ্ট,হইল, শাকবোধসম্পাদনের সুযোগ পাইল না। শক্তিগ্রহের 
পর সকল শব্দেরই এইরূপ দশা ঘটে, অথচ খাহাঁর পরবর্তী তজ্জাতীয় অপর 
শব্দটা অনুগৃহীতশক্তিক, সুতরাং শব্দ অনিত্য হইলে এইরূপ শব্দগত 
দুর্দশীর অপনোদন হয় না। এইজন্য শব্ধকে নিত্য বলিতে হইবে । আরও 
অনেক কথা আছে, তাহা পরে আলোচিত হুইবে। অর্থাপত্তিই শব্দগত- 
নিত্যতার সাধক, ইহাই মীমাংসক ভট্ের মত।] কিন্ত শাবরভাষ্যকার 
স্বয়ং অনুপলব্বিমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ দেখাইয়াছেন। জীবিত চৈত্রের 
গৃহে অনুপস্থিতি দেখিয়া গৃহাতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে তিনি ন৷ থাকিলে 
গৃহে অনুপস্থিতি অনুপপন্ন হয় বলিয়া! বছিদেশে তিনি আছেন এইরূপ 
কল্পনাই অনুপলব্ধিমূলক অর্থাপত্তি। [ অর্থাৎ জীবিত চৈত্রের স্বীয় গৃহে 
অনুপলব্ধি দ্বারা তাহার অভাব সেই স্থানে গৃহীত হয়। তাহার পর এ 
অনুপলব্ধিগম্য অভাব অর্থাপত্তির বার গৃহাতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে তাহার 
সত্ত। প্রমাণিত করাইয়া দেয়। এই পর্য্যস্ত ভাব্যকারের কথা ]1 

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্য এই যে, (জীবিত চৈত্রের গৃহে: 
অভাবরূপ ) হেতুর দর্শনদ্বারা (গৃহাতিরিক্ত কোন স্থানে তাহার সত্তারূপ ) 
প্রসিদ্ধ সাধ্যের অনুমান করিলেই যখন চলিতে পারে, তখন এই ক্ষেত্রে 
অর্থাপত্তিস্বীকারের প্রয়োজন কি? এই কথাও বলিতে পার না। 
কারণ_-যে সকল কারণে অনুমান হয়, সেই সকল কারণ এ ক্ষেত্রে না 
থাকায় অনুমান হইতে পারে নাঁ। পক্ষতা প্রভৃতি কারণে যে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে অনুমিতি বলে, ইহাই নৈয়ায়সিকগণের সিদ্ধাস্ত। এই 
স্থলে সেই সকল কারণ নাই, ( এই স্থলে ) গৃহে অনবস্থিত চৈত্রকে পক্ষ 
করিয়া গৃহাতিরিক্ত স্থানে অবস্থানকে সাধ্য করিয়া অনুমান হইতে পারে, 
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কিংবা গৃহে অনবস্থান্ঘটিত বহির্দেশে অবস্থানকে পক্ষ করিয়! চৈত্রবৃত্তিত্বকে 
সাধ্য করিয়। অনুমান হইতে পাঁরে। কিন্তু এ প্রকার অনুমানে কে লিগ 
হইবে, তাহা চিন্তনীয়। 

গৃহাভাববিশিষটন্য বা চৈত্রস্ত চৈত্রাভাববিশিইটস্য বা গৃহহ্য গৃহে * 
চৈত্রাভাবস্য বা৷ চৈত্রাদর্শনহ্য বা__ন চৈষামন্যতমস্তাপি পক্ষধর্মত্বমস্তি ৷ 
নহি গৃহং বা চৈত্রো বা তদভাবে। বা তদদর্শনং বা চৈত্রস্য* ধর্্মঃ, তদ্- 
বহির্ভাবন্থ বেত্যপক্ষধন্মত্বাদন্যতমস্যাপি ন লিঙ্গত্বম। অপি চ প্রমেয়ানু- 

প্রবেশপ্রসঙ্গাদপি নেদমনুমাঁনম্। তথা হ্যাগমাবগতজীবনম্য গৃহাভাবেন 

চৈত্রন্য বহির্ভাবঃ পরিকল্প্যতে, ইতরথা৷ মৃতেনানৈকাস্তিকো। হেতুঃ স্যাৎ। 
অভাবশ্চ গৃহীতঃ সন্ বহির্ভীবমবগময়তি, নাগৃহীতো ধূমবৎ। অভাবগ্রহণঞ্চ 
সকলসছুপলম্তক প্রমাণপ্রত্যস্তময়পূর্ববকমিহ তু সছুপলস্তকমস্ত্েব জীবনগ্রাহি 

প্রমাণম্। জীবনং হি কৃচিদ্রস্তিত্বমুচ্যতে । অপ্রত্যস্তমিতে তু সছ্ুপলম্তকে 

প্রমাণে কথমভাবঃ প্রবর্ততে ইতি প্রবর্তমান এবাসৌ সছুপলস্তকং প্রমাণং 
পৃথগৃবিষয়মুপস্থাপয়তি বহিরম্য ভাবে গৃহে ত্বভাব ইতি। 

অন্যুলাদে 

গৃহে অবিদ্ভমান চৈত্র, কিংবা চৈত্রশূন্য গৃহ, বা গৃহে চৈত্রের অভাব 
'অথবা গৃহে চেত্রের অবর্শন ইহাদের মধ্যে কাহাকে লিঙ্গ বলিবে। 

ইহাদের মধ্যে কেহই পক্ষধন্ম নহে । (স্থতরাং কেহই লিঙ্গ হইতে 
পারে না। ) অর্থাৎ যাহা সাধ্যব্যাপ্য হুইয়৷ পক্ষবৃত্তি হয় তাহাই লিঙ্গ 
হয়। উহাদের মধ্যে কেহই তাদৃশ নহে, অতএব লিঙ্গ হইতে পারে না।] 

কারণ চৈত্রশূন্য ) গৃহ কিংবা! ( গৃহাবৃত্তি ) চৈত্র, বা! ( গৃহে) চৈত্রের 
অভাব অথবা (গৃহে ) চৈত্রের অদর্শন ইহাদের মধ্যে কোনটাই চেত্ররূগ 
পক্ষে থাকে না, কিংব। বহির্ভাবরূপ পক্ষেও থাকে না৷ বলিয়। লিঙ্গ হইতে 

পারে ন|। 

* গৃহচৈআভাবন্য বা এফ পাঠো ন শোভনঃ। 
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[অর্থাৎ “বহিঃসবং চেত্রবৃতি' এইরূপে বহিঃসত্বকেও যদি পক্ষ করা 

বায়, তাহ! হইলেও উল্লিখিত হেতুর মধ্যে কেহই তাদৃশ সাধ্যের সাধক 
হইতে পারে নাঃ কারণ-_উহাদের মধ্যে কেহই বহির্ভাব( বহিঃসত্ব )রূপ 
পক্ষে থাকে না। ] 

আরও এক কথ! [অর্থাৎ কথিত স্থলটা যে অনুমানের ক্ষেত্র নহে, উহা! 
অর্থাপত্তির ক্ষেত্র, এই সম্বন্ধে আরও একটী কারণ আছে। তাহা হইতেছে 
এই. যে,] গ্রমেয়ের পশ্চাৎপ্রবেশের আপত্তি হয় বলিয়াও ইহ। অনুমান 
নহে (ইহা অর্থাপত্তি)। [ অর্থাৎ অর্থাপত্তিস্থলে পুর্বে উপপাঁদক 
বিষয়টী (সাধনীয় বিষয়টা) স্থিরীকৃত হয়, পশ্চাৎ সাধনস্থলাভিষিক্ত 
উপপাগ্ঠটা সম্পূর্ণভাবে ব্যবস্থাপিত হয়। কিন্তু অনুমানস্থলে তাহ!র 
বিপরীত। পূর্বেব সাধনের নিশ্চয় হুয়, পশ্চাৎ সাধ্যের নিশ্চয় হয়। 
কথিতস্থলে অনুমানস্বীকার করিলে পুর্বেধ সাধনের ব্যবস্থ। করিতে হুয়। 
পশ্চাৎ উপপাদকের ব্যবস্থার আপত্তি হয়, সুতরাং কথিতস্ছলে অনুমান- 

স্বীকার অসঙ্গত | ] 

তাহারই পরিচয় দিতেছি, শুন। আগমরূপ জ্যোতিঃশান্ত্রের বা 
কোন আত ব্যক্তির উক্তির দ্বার যে চেত্রের দীর্ঘজীবন জানা গিয়াছে, 
তাহাকে বাড়ীতে দেখিতে না পাওয়ায় গৃহাতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে 
তাহার অবস্থান (অন্স্থানে অবস্থান কল্পনা না করিলে স্বীয় গৃহে 
তাহার অনবস্থান অসঙ্গত হয়। সুতরাং স্বীয় গুহে অনবস্থানকে নিঃসন্দিগ্ধ- 
ভাবে স্থিরীকৃত করিবার পূর্বের গৃহাতিরিক্ত অন্ত কোন স্থানে তাহার 
অবস্থান কল্পনা করিতে হয়। অন্যত্র অবস্থান কল্পনা না করিলে 

গুহে অনবস্থান অসঙ্গত হয়। অতএব পূর্বে অন্যত্র অবস্থান ব্যবস্থিত 
হইবার পর স্বীয় গৃহে অনবস্থান সিদ্ধান্তে আসিল। স্ৃতরাঁং ইহা 
অর্থাপত্তির ক্ষেত্র হইল।) ইহার অস্বীকার করিলে [ অর্থাৎ অন্যত্র 
অবস্থানকল্পনার পূর্ব্বেই গৃহে অনবস্থান সিদ্ধান্তিত করিয়। এ অনবস্থান- 
রূপ সাধনের ত্বারা অন্যত্র অবস্থানের অনুমানস্বীকার করিলে] এ 
সিদ্ধান্তিত হেতু অনবস্থান ম্বৃত ব্যক্তিতেও থাকিতে পারে বলিয়া মৃত 
ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার হয়। 
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( কারণ__তাদৃশ ব্যক্তিতে গৃহাতিরিক্ত স্থানে অবস্থান নাই, অথচ 
তাহাতে স্বীয় গ্ুহে অনবস্থানরূপ হেতু আছে ।) (দিও জীবিত-চৈত্রের 
গৃহে অনবস্থানরূপ অভাবকে হেতু বল, তাহা হইলেও এ অভাব হেতু 
হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে পুর্ববপক্ষী মীমাংসক বলিতেছেন।) 
গুহে (অনবস্থানরূপ) অভাব গৃহীত হুইয়া৷ বহির্দেশে অবস্থানের জ্ঞাপক 
হইতে পারে, ধূমের ন্যায় অগৃহীত হইয়৷ জ্ঞাপক হুইতে পারে না। 
[ অর্থাৎ ধূমের দ্বার বহ্যনুমানস্থলে ধূম যেরূপ অগৃহীত হইয়। বহ্ির 
অনুমাপক হয় না, তন্রপ স্বীয়গুহে জীবিত-চৈত্রের € অনবস্থানরূপ ) 
অভাব অগৃহীত থাকিয়। বহির্দেণে অবস্থানের নিশ্চায়ক হইতে পারে না।] 
এবং অভাবের 'জ্ঞান প্রতিযোগীর অস্তিত্বগ্রাহক সর্ববিধ প্রমাণ নিবৃত্ত 

হইবার পর হয়। কিন্তু এই স্থলে (জীবিতচৈত্রস্থলে ) জীবনগ্রাহক 
প্রমাণ অন্তাগ্রাহক হইয়াই থাকে । কারণ__জীবনকে কোন স্থানে অত্ব! 
বল। হইয়া! থাকে । কিন্ত সত্তাগ্রাহক প্রমাণ নিবৃত্ত না হইলে অভাব 
গৃহীত হয় ন৷ [ অর্থাৎ সত্বাগ্রাহক প্রমাণ থাকিতে অভাব গৃহীত হইতে 
পারে না।] অতএব এই স্থলে আগম যখন চৈত্রের সত্তা গ্রাহক, তখন কেমন 
করিয়। তাহার অভাব গৃহীত হুইতে পারে? কোনমতেই গৃহীত হইতে 
পারে না। কারণ__সত্ত। এবং অভাবের পরস্পর বিরোধিতা আছে। 

অতএব এ অভাব অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের ক্ষেত্র, সতাগ্রাহক প্রমাণের 

ক্ষেত্র নহে, সত্তাগ্রাহুক প্রমাণের ক্ষেত্র পৃথক্। বাহিরে ইহার সত্তা, গৃহে 

ইহার অভাব ইহ। উভয় প্রমাণযোগে বুঝাইতেছে। [ অর্থাৎ অনুপলব্ি- 
গম্য অভাব ও অর্থাপন্িগম্য সত্তার ক্ষেত্র এক হইতে পারে না। 

কারণ_-ভাব এবং অভাব একত্র থাকে না। অতএব জীবিত-চেত্রের 

অভাব গৃহীত হুইবামাত্র তাহার অর্থাপত্তিগম্য সত্তার স্থান বাহিরে, সর্বত্র 

নহে ইহ! বুঝাইয়। দেয়। স্বীয় গৃহে অবস্থানগ্রাহক প্রমাণ নিবৃত্ত ন! 

হইলে স্বীয় গৃহে অনবস্থান সিদ্ধ হয় কিরূপে? বহিঃসত্তা-কল্পনাঘার! 

স্বীয় গৃহে অনবস্থান যখন চৈত্রের পক্ষে দিদ্ধ হইতেছে, তখন এ গৃহগত 

অনবস্থান প্রতীয়মান হুইয়। চৈত্রসত্তার গ্রাহক প্রমাণের বিষয় চৈত্রের 

সর্ববত্র অবস্থান নহে কিন্তু স্থানবিশেষে অবস্থান ইহা বুঝাইতেছে। 
৩৩৬ 
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তাহার ফলে বহিরে্শে চৈত্রের অবস্থান এবং গৃহে অনবস্থান সিদ্ধ 
হইয়! থাকে । ] 

তেন জীবতো বহির্ভাবব্যবস্থাপনপূর্ববক-গৃহাভাবগ্রহণোপপত্তেঃ 
প্রমেয়ানুপ্রবেশঃ । অনুমানে তু ধূমাদিলিঙ্গগ্রহণসময়ে ন মনাগপি *% 

তল্লিঙ্গ( তদনুমেয় ) দহুনলিঙ্গযনুপ্রবেশস্পর্শে৷ বিদ্ভত ইতি। ন্র্থাপত্তা- 
বপি কিং ঞমেয়ানু প্রবেশে ন দোষঃ ? ন দোষ ইতি ব্রমঃ 11 

জিনা ূ 

সেই জন্য জীব্তি ব্যক্তির বাহিরে (গৃহাতিরিক্ত স্থানে) অবস্থান 
ব্যবস্থাপিত হইবার পর স্বীয় গৃহে অভাব ( অনবস্থান )-নিশ্চয়ের উপপত্তি 

হয় বলিয়া প্রমেয়ানুপ্রবেশ হইতেছে । কিন্তু অনুমানস্থলে ধূমাদি লিঙ্গের 
প্রত্যক্ষকালে একটুও ধুমানুমেয় বহিিপ সাধ্যের অনুপ্রবেশ-সন্বন্ধ নাই। 
এই পর্যন্ত আমাদের কথা । [অর্থাৎ অনুমানস্থলে পূর্বেবে হেতুর ব্যবস্থা 
হয়, পশ্চা অনুমেয়রূপ প্রমেয়ভূত সাধ্যের ব্যবস্থা হয়, সুতরাং প্রমেয়ানু- 

প্রবেশ হয় না। কিন্তু অর্থাপত্তিস্থলে পুর্বেব অর্থাপত্তিগম্য বিষয়রূপ 
প্রমেয়ের নিশ্চয় হয়, পশ্চাৎ উপপাগ্ধের ব্যবস্থা! হয়। স্ৃতরাং অর্ধাপাত্তি- 

স্থলে প্রমেয়ান্ুপ্রবেশ হয় । ] 

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিন্ড্ান্য এই যে, অর্থাপতিস্থলেও প্রমেয়ানু: 

প্রবেশ কি দোষ নে? দোষ নহে এই কথা আমরা বলিয়া থাকি। 
[ অর্থাৎ অর্থাপত্তির পক্ষে ইহাই বৈশিষ্ট্য | ] ঁ 

প্রমাণদ্বয়সমপিতৈকবস্তুবিষয়াভাব-ভাবসমর্থনার্থমর্থাপত্তিঃ প্রবর্তমান! 
প্রমেয়দ্বয়ং পরাম্ৃশত্যেব, অন্যথ। ততসঙ্ঘটনাযৌগাহ। অতশ্চ যেয়মাগমা- 

* তঙ্লিঙ্গদহনলিঙ্গানুপ্রবেশন্পর্শ :--এয এব পাঠঃ শোভনঃ। তল্লিঙ্গশব্বদ্য তদনুমেয় ইতার্থ ইত্যে 

মে প্রতিভাতি। আদর্শপুস্তকে তললিজ তদনুষেরপর্যাত্তপাঠন্ত পুনরুভত্মস্তি। 

+ কিং প্রমেকানুপ্রধেশো ন দোষ ইতি হ্রম ইত্যনন্থিতে! মূলে পাঠঃ। 
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দনিয়তদেশতয়৷ কচিদস্তীতিসংবিত্তি্চরভূত্, সৈবেয়ং গৃহাভাবে গৃহীতে 
বহিরন্তীতি সংবিদধুনা সংবৃত্া, ততো! বৈলক্ষণ্যান্নানুমানমর্থাপত্তিঃ | 
অতশ্চৈবং সম্বন্ধগ্রহণাভাবাৎ। 

অন্মুলীদ 

( অর্থাপত্তির অন্বিধ বৈশিষ্ট দেখাইবার জন্য ূ্বপক্ষী মীমাংসক 
বলিতেছেন ) আগম এবং অনুপলন্ধি এই দ্বিবিধ প্রমাণের দ্বারা একই 

বস্তর পক্ষে যে অভাব এবং ভাব [ অর্থাৎ গৃহে অসত্তা এবং কোন স্থানে 
সত্তা প্রমাণিত হইয়াছে ।] তাহারই সমর্থনের উদ্দেশ্যে অর্থাপত্তিরূপ 

প্রমাণ প্রবৃত্ত হইয়া অভাব এবং ভাবরূপ প্রমেয়দ্বয়কেই বিশেষরূপে 

বুঝাইতেছে। কারণ__ইহা' স্বীকার না করিলে বিভিন্ন প্রমাণগম্য বিভিন্ন 

প্রমেয়ের যুগপৎ একত্র অবস্থান অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এবং এই জন্য আগম 

হইতে এই যে অনিদ্দিষউদেশগতরূপে কোন স্থানে আছে এইরূপ 

( সামান্তভাবে ) জ্ঞান হইয়াছিল, এই জ্ঞানটা তসদৃশ হইয়াই (জীবিত 

ব্যক্তির পক্ষে) স্বীয় গুহে অভাব গৃহীত হুইলে বাহিরে ( গৃহাতিরিক্ত 

স্থানে) আছে এইরূপ বিশেষভাবে এক্ষণে উৎপন্ন হইল। এই প্রকার 

বৈলক্ষণ্যবশতঃ এই জ্ঞানটী অনুমানজন্তজ্ঞান (অনুমিতি ) নহে, অর্থাপত্তি- 

'জন্য জ্ঞান। [অর্থাত পূর্বেবে আগমজন্য যে জ্ঞানটী উৎপন্ন হইয়াছিল, 

তাহা “ক্ষচিদৃত্তি এই ভাবে হুইয়াছিল। আগমবোধ্য-প্রমেয়-সত্তার স্থান 

অনির্দিউভাবে দের্শসামান্যই হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাপত্তিজন্য জ্ঞানটা 

অনেক বিষয়ে ততসদৃশ হইলেও আগমজন্য জ্ঞান অপেক্ষা ইহার বৈলঙ্ষণ্য 

আছে। বিষয়-বৈলক্ষণ্যই উক্ত বৈলক্ষণ্যের কারণ। অর্থাপত্তিগম্য প্রমেয়- 

সত্তার স্থান গৃহাতিরিক্ত-দেশগত। স্ৃতরাং গৃহাতিরিক্তত্বরূপে স্থানের 

সংকোচ হওয়ার বিষয়-বৈলক্ষণ্য হুইতেছে। অনুমিতির মূলে দ্বিবিধ 

প্রমাণের সাহাধ্য থাকে না। কিন্তু অর্থাপত্তিজন্য জ্ঞানের মূলে কথিত 

* সংবৃত্তিরিত্যাদর্শপুত্তকন্থপাঠে! ন দঙ্গচ্ছতে। 
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দ্বিবিধ প্রমাণের সাহাধ্য থাকায় অর্থাপত্তিজন্য এই জ্ঞান অনুমিতি হইতে 
বিলক্ষণ।] এবং এই কারণেও অর্থাপত্তিজন্য জ্ঞান অনুমিতি হইতে 

পৃথক্, যেহেতু, অর্থাপত্তিজন্য জ্ঞানের পূর্বের ব্যাপ্তিগ্রহণ হয় না। (কিন্তু 

অনুমিতির পুর্বে ব্যাণ্তিগ্রহণ আবশ্খক হয়। ) 

ভাবাভাবৌ হি নৈকেন যুগপদ্বহিধূমবত। 
ক্ট প্রাতিবদ্ধতয়। বোদ্ধং1 শকোী গৃহবহিঃস্থিতৌ ॥ 
অন্যথাহুমুপপত্যা চ প্রথমং প্রতিবন্ধধীঃ। 

পশ্চাদ্ বদ্ধনুমানত্বমুচ্যতে কামমুচ্যতাম্ ॥ . 
নম্বস্ত্যেব গৃহদ্বারে বন্তিনঃ সঙ্গতি গ্রহঃ ৷ 
ভাবেনাভাবসিদ্ধো ? তু কথমেষ ভবিষ্যাতি ॥ 

অন্ুশ্বাদ 

কারণ_যেরূপ (একত্র অবস্থিত) বহ্ছি এবং ধূমকে একপ্রমাণ 
অনুমানের দ্বারা যুগপৎ ব্যাপা-ব্যাপকরূপে বুঝ। যায়, তত্রপ গুহ এবং 

বহির্দেশে অবশ্থিত [ অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত। ] ভাব এবং 

অভাবকে অন্ুমানরূপ এক প্রমাণের দ্বারা ব্যাপ্য এবং ব্যাপকরূপে 

যুগপৎ বুঝিতে পার! যায় না। এবং উপপাদকের অভাবে উপপান্ডের 
অভাববিষয়ক আলোচনাদ্বার প্রথমে ( অন্বয়-সহচার-জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে )' 

ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় [ অর্থাৎ অন্যথ। অনুপপত্তি দ্বার! ব্যাপ্ডিজ্ঞান হয়। ] 

তাহার পর তাহাকে যদি অনুমান বলিতে হয়, বল)'তাহাতে আমাদের 

আপত্তি নাই। [অর্থাৎ একত্র অবস্থিত ভাব-পদার্ঘদ্বয়ের অন্যথানুপপত্তি- 

যোগে ব্যাপ্তিজ্ঞান ঘটিলে তাদৃশ স্থলে অনুমানম্বীকার করিবার পক্ষে 
আমাদের কোন আপত্তি নাই।] হে (অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্যবাদি ) 

* গ্রতিবদ্ধতয়-_-ব্যাপ্যব্যাপকভাবেন। 

+ প্রতিবন্ধতয়! রোদ্ধ,ম্ ইত্যামর্শপুত্তকগতঃ পাঠে! ন সঙ্গচ্ছতে। 
1 ভাবেন ভাবসিদ্ধো ইত্যে পাঠে ন সঙ্গচ্ছতে। 
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মহাশয়, গৃহদ্বারে অবস্থিত বস্তুর পক্ষে ব্যাপ্ডিগ্রহ হইবার কোন বাধা 
নাই। কিন্তু ভাবপদার্থের দ্বারা অভাব-পদার্থের নিশ্চযস্থলে এই ব্যাণ্ডি- 
গ্রহ কেমন করিয়া হইবে? [অর্থাৎ ভাব-পদার্ঘদ্বয় একত্র অবস্থিত এবং 
সন্নিকৃষ্ট, স্ৃতরাং তাহাদের পক্ষে অন্যথা অনুপপত্তির পথ ধরিলেও 

ব্যাপ্ডিগ্রহের পথ অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু ভাব এবং অভাব এই দুইটার 

মধ্যে যদি কেহ সন্নিকুষ্ট কেহ বা দুরস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের 
পক্ষে অন্যথা অনুপপত্তির পথ ধরিলেও তাহাদের ব্যাপ্তিষ্রহ করিতে 

পারিবে না। সুতরাং ব্যাপ্তিগ্রহমূলক অন্ুমানও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । 

অতএব তাদৃশ স্থলে অর্থাপত্তির শরণাগত হুইতেই হইবে। ] 

যত্র গৃহে চৈত্রস্য ভাবমবগমা তদন্যথাহনুপপত্ত্যা তদন্যদেশেষু নাস্তিত্ব- 

মবগম্যতে, তত্র দেশানামানন্ত্যাদ্ ভ্ুরধিগমঃ প্রতিবন্ধঃ । অনগ্নি-ব্যতিরেক- 

নিশ্চয়ে ধূমস্য ক1 বার্তেতি চেছুচ্যতে, তত্র ধুমহ্বলনয়ো রন্বয় গ্রহণ-সম্তবান্ন 

বাতিরেকগ্রহণমাদ্রিয়েরন্। ভূয়োদর্শনস্থলভ-নিয়মভ্ঞান-সম্পাঘ্মান- 
সাধ্যাধিগমননিরকতিমনসাং কিমনগ্রি-ব্যতিরেকনিশ্চয়েন ? ইহ পুনরন্য়া- 
বসাঁয়সময়ে এব গম্যধর্মন্য ভুরবগমত্বমুক্তমনন্তদেশবৃত্তিত্বাৎ। 

অন্মুবালে 

যে স্থলে গৃহে চৈত্রের উপস্থিতি দেখিয়া গৃহাতিরিক্ত স্থানে তাহার 
অনুপস্থিতি না ঘটিলে গৃহে চৈত্রের উপস্থিতি অনুপপন্ন হয় বলিয়া 

গৃহাতিরিক্ত স্থানে চৈত্রের অভাব নিশ্চিত হয়, তাদৃশ স্থলে গৃহাতিরিক্ত 
স্থান অসংখ্য বলিয়া ব্যাপ্তি নিশ্চয় করা যায় না। [ অর্থাৎ গৃহগত চেত্র- 
সত্তার প্রতি গৃহাঁতিরিক্ত অসংখ্যদেশগত তদীয় অভাবের ব্যাণ্ডি-নির্ধারণ 
অসস্ভব। হেতুর অধিকরণ এবং সাধ্যের অধিকরণ বিভিন্ন হইলে ভূয়ঃ- 
সহচারদর্শন-জন্ত ব্যাপ্তি-নির্ধারণ অসম্ভব । 

ব্যাপ্ডি-নির্ধারণ না হইলে ব্যাপ্ডতিগ্রহণ-সাপেক্ষ অনুমানের প্রসক্তি 
না৷ থাকায় অগত্য। তাদৃশ স্থলে অর্থাপত্তির আশ্রয় লইতে হুইবে। ] 

বন্ছিশূন্ স্থানে ধূমের অভাবনিশ্চয়গত বৃত্তান্তটী কি? [অর্থাৎ বহ্ছিশূন্য 
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স্থানে ধূমের অভাবনিশ্চয়টা কি ব্যতিরেক-ব্যাপ্ডিজ্ঞানের উপযোগী 
ব্যতিরেকনিশ্চয় নহে? উহা হইতেও ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে 

পারে।] এই কথ। যদি বল, তদুন্তরে ইহ! বস্তব্য যে, সেই স্থলে 
( বহ্িশূন্ত স্থানে ধূমের ব্যতিরেকনিশ্চয় হইলে) বহি-ধূমের অন্বয়ব্যাপ্তির 
ভান হইতে পারে বলিয়৷ ব্যতিরেকব্যাপ্তির অনুসন্ধানে অনুমাতৃগণের 

আস্থা! থাকা উচিত নহে। [অর্থাৎ বহ্রিশূন্য স্থানে ধূমের অবিদ্যমানতাই 
ধূমনিষ্ঠ বহ্কির অন্বয়ব্যাপ্তি। স্থতরাং তাদৃশ স্থলে নিয়ত ব্যতিরেক- 

ব্যাণ্ডিজ্ঞানের প্রসজি হয় না। অন্বয়-ব্যাপ্তিরপ সরল পথে যাইবার 
কাদ্ণ ও প্রবৃত্তি থাকিলে অভিজ্ঞ অনুসন্ধাতা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিরপ 

কুটিলপথে কেন যাইবে ?] (সহজলভ্য নান! সপক্ষ বিদ্যমান বলিয়! ) 
সাধ্যসাধনের ভূয়ঃসহচারদর্শনবশতঃ অন্য়-ব্যাপ্তিজ্ঞানই হইয়া! যায়। 
এবং এ অন্বয়-ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রভাবেই (জ্ঞাতবা ) সাধ্যের অনুমান হয়। 

অনুমানই আকাঙঞ্ক্ষিত। স্থতরাং সেই আকাঞ্ক্ষিতের সিদ্ধি হওয়ায় 

অনুমাতা পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্থুতরাং আবার যাহা বহ্িমান্ নহে, 

তাহা ধূমবান্ নহে এইরূপ ব্যতিরেকমুখে ব্যাপ্তির নিশ্চয়ের আবশ্যকত! 
কি? [অনাবশ্যক বিষয়ে কেহ প্রবৃন্ত হয় না।) কিন্তু এই স্থলে [ অর্থাৎ 
গৃহে চৈত্রদর্শনানন্তর গুহাতিরিক্ত সকল স্থানে তাহার অভাববোধ- 
স্থলে ] অন্বয়-সহচার জ্ঞীনকালেই জ্ঞাতব্য ধর্মের ( চৈত্রের অভাবরূপ 

জ্ঞেয় ধর্দ্মের ) দু্র্েয়তার কথা পূর্বের বলিয়াছি। ছুত্রেয়তার কারণ তাদৃশ . 

অভাবের অসংখ্য-দেশবুক্তিতা । [ অর্থাৎ অন্বয়-সহচারভ্ভান করিতে গেলে 

যাহাদের সহচার জানিতে যাঁইতেছ, তাহাদের জ্ঞান 'পুর্বেবেই আবশ্যক । 
নচেৎ সহচার-জ্ঞান হয় না। কথিত সহচারটা চৈত্রের ভাব এবং অভাব 
এতদুভয়গত। এইস্থলে অসংখ্য-দেশগত চৈত্রের অভাব ছুজ্ছে। সুতরাং 
তাহাদের সহচার-জ্ঞান ছুর্ঘট । সেইজন্য তাদৃশ স্থলে অনুমান অসম্ভব । ]. 

অনুপলন্ধ্য! তন্নিশ্চয় ইতি ঠেন্স, মন্দির-ব্যতিরিন্ত-সকল-ভূবন্তলগত- 
তদভাবনিশ্চয়হ্য নিয়তদেশয়াহনুপলন্ধাা কর্তুমশক্যত্বাৎ। তেষু তেষু 
দেশাব্তরেষু পরিভ্রমন্ননুপলব্ধ্যা তদভাবং নিশ্চেম্তামীতি চে, মৈবম্। 
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গত্ব! গত্বাপি তান্ দেশান্ নাশ্য জানামি নাস্তিতাম্। 

কোৌশান্থ্যান্তয়ি নিক্তান্তে তত্প্রবেশাদিশঙ্থয়! ॥ 

তন্মাদভূমিরিয়মসর্ববজ্ঞানামিত্যর্থীপত্তৈব তন্লিশ্চয়ঃ। নহ্থিথমমুমর্থমনুমানা- 
মিশ্্যামঃ। দেশাম্তরাণি চৈত্রশূন্তানি চৈত্রাধিষ্ঠিতব্যতিরিক্তত্বাৎ 
তগ্সমীপদেশবদিতি । ন, প্রত/নুমানোপহতত্বাৎ % ৷ দেশান্তরাণি চৈত্রা- 
ধি্ঠিতাব্যতিরিক্তানি ণ' তশুসমীপদেশব্যতিরিক্তত্বাচ্চৈত্রাধিষ্তিতদেশবদিতি | 
তম্মান্নিয়ত-দেশোপলভ্যমান-পরিমিত - পরিমাণ -পুরুষশরীরা-ম্যথানুপপান্ত্যৈব 
তদিতরসকলদেশনাস্তিত্বাবধারণং তন্যেতি সিদ্ধম্। 

অন্ুলাদ 

যদি বল যে, গৃহাতিরিক্তস্থানে চৈত্রের অভাবনিশ্চয় অনুপলব্ধিদ্বারা 
হইবে [অর্থাৎ ইহার জন্য অর্থাপত্তিরপ পুথক্ প্রমাণস্বীকারের 

প্রয়োজন নাই ], তাহাঁও বলিতে পার না। কারণ-_গৃহাঁতিরিক্ত যাব 
স্থানে তাহার অভাববিষয়ক নিশ্চয় স্থানবিশেষগত অভাবের নিশ্চায়ক 

অনুপলব্ধির সাধ্য নহে। [অর্থাৎ অনুপলন্ধরূপ প্রমাণের দ্বারা স্থান- 

বিশেষে ( প্রত্যক্ষগম্যদেশে ) অভাবের নিশ্চয় হইয়া থাকে । কথিত 

স্থলে এ অভাবের অধিকরণ অসংখ্য, অনির্দিষ্ট এবং প্রত্যক্ষগম্য নহে। 
গৃহাতিরিস্ত সকল স্থানই এ অভাবের আশ্রয়। স্থতরাং অনুপলব্ধির্প 
প্রমাণের দ্বারা তাঁদুশ সকল স্থানে যথোক্ত অভাবের নিশ্চয় করিতে 
পারা যায় না । ] 

যদ্দি বল যে, সেই সকল স্থানে বেড়াইয়৷ বেঢাইয়া যথোক্ত অভাবের 

নিশ্চয় করিব, তাহাঁও বলিতে পার না। কারণ__সেই সকল দেশে 

পুনঃ পুনঃ গমন করিয়াও চৈত্রের অভাব নিশ্চয় করিতে পারি না। 

* পত্যন্নুমানোহতাদিতি পাঠে! ন সমীচীনতরা প্রতিভাতি। 

+ চৈত্রাব্যতিরিভাণীতি পাঠে। ন সঙ্গচ্ছতে। 
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কারণ-_ভুমি কৌশাম্বী দেশ হইতে নির্গত হইবার পর সে পুনরায় সে 
দেশে গমন করিতে পারে এইরূপ আশঙ্কাই তাহার কাঁরণ। [ অর্থাৎ যখন 

কৌশাহ্বী দেশে গমন করিলে, তখন চৈত্র সেই দেশ হইতে অন্যত্র গিয়াছে, 
এই জন্য তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইলে না। তাই বলিয়। সেই স্থানে 
চৈত্রের অভাব নিয়ত থাকিবে, এইরূপ বলিতে পার না। কারণ--যখন 
তুমি সেই দেশ হুইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে, তখন সে সেই স্থানে পুনরায় 
যাইতে পারে। অতএব দূর হইতে গৃহাতিরিস্ত সকল স্থানে চৈত্রের 
অভাব-নির্ণয় দুর্ঘট |] সুতরাং অসর্ববঞ্ঞ্ ব্যক্তিগণের পক্ষে এই অনুপলন্ধি 
অবলম্বনীয় নহে । [অর্থাৎ কোন অসর্ববজ্ঞ ব্যক্তি অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের 

দ্বার দূরদেশগত অভাবের নির্ণয় করিতে পারে না। সর্বজ্ঞ ব্যক্তি 
দুরদেশ প্রত্যক্ষ করিয়! অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের দ্বারা তদ্গত অভাবের 
নির্ণয় করিতে পারেন |] 

অতএব অর্থাপত্তিদ্বারাই সেই অভাবের নিশ্চয় হইয়া থাকে । আচ্ছা, 
ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, অনুমানের দ্বারা এ বিষয়টার নিশ্চয় 
করিব। (অনুমানের রীতি শুন।) গৃহাতিরিক্ত স্থানে চৈত্র নাই; 
যেহেতু এঁ স্থানগুলি চৈত্রের অধিষ্ঠিত স্থান হইতে অতিরিক্ত । যেরূপ 
তদতিরিস্ত অথচ সমীপবর্থী অনেক স্থানেই চৈত্রকে দেখা যায় না। 
এই কথাও বলিতে পার না। কারণ-_প্রতিকুল অনুমানের দ্বারা কথিত 
অনুমানের খণ্ডন হইতে পারে। প্রতিকূল অনুমান হইতেছে এই যে, 

( তুমি যে দেশে চৈত্রের অভাব সিদ্ধ করিতে যাইতেছ, আমি বলিব) 
সেই দূরদেশগুলি চৈত্র কর্তৃক অধিষ্ঠিত স্থান হইতে অতিরিক্ত নহে। 
[ অর্থাৎ এ দেশে চৈত্র আছে।] যেহেতু তাহা চৈত্রের অনধিষ্ঠিত অথচ 
দ্রষ্টীর সমীপবর্তী দেশ হইতে অতিরিক্ত । যেরূপ চৈত্রের অধিষ্ঠিত স্থান। 
[ অর্থাৎ_-যেরূপ দ্রষ্টার নয়নপথগামী চৈত্রের অধিষ্ঠিত স্থান তাহার 
অনখিষিত বলিয়া প্রত্যক্ষীকৃত নিকটবন্তী স্থান হইতে অতিরিক্ত বলিয়া 
চৈত্রের অধিষ্ঠিতই হুইয়া৷ থাকে, সেরূপ দুরবর্তী স্থানগুলিও চৈত্রের 
অনধিষ্ঠিত নিকটবর্তী স্থান হইতে অতিরিক্ত বলিয়া চৈত্রের অধিষ্ঠিত 
এইরূপ প্রতিকূল অনুমান উপস্থাপিত কর! যাইতে পারে।] সেইজন্য 
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, [অর্ধাৎ অনুপলন্ধি বাঁ অনুমান দেশাপ্তরগত অভাবের নির্ণায়ক হইতে 
পারে না বলিয়া ।] স্থানবিশেষে দৃশ্যমান অল্লপপরিমাণবিশিষ্ট পুরুষের 
তদতিরিজ্জ স্থানে অভাব ন। থাকিলে ক্ষুত্রশরীরগত ক্ষুত্রতার অন্ুপপন্ি 

হয় বলিয়া চৈত্রের অনধিষ্ঠিত সকল স্থানে চৈত্রের অভাব নির্ণীত 
হইল্প। [ অর্বাহ অর্থাপন্ডিরূপ প্রমাণের দ্বারাই তাদৃশ সকল স্থানে চৈত্রের 
অভাব নির্ণাত হয়। কারণ __যাহাকে যুগপৎ নান৷ স্থানে দেখা যায় না, 
পরম্ স্থানবিশেষে দেখা যাঁয়, তাহার আকার বিভূ হুইলে ক্ঘুগপৎ নানা 
স্থানে দেখা যাইত। যখন নান! স্থানে যুগপৎ দেখা যাইতেছে না, তখন 

তাহার আকার ক্ষুত্র ইহ স্বীকার করিতেই হইবে। '[ দেশান্তরে চৈত্রের 
অভাব স্বীকার না করিলে এ আকারগত ক্ষুত্রতা অনুপপন্ন হুইত। 
স্বতরাং দেশান্তরগত চৈত্রের অভাবই এ আকারগত ক্ষুত্রতার অনুপপত্তি- 
নিরাসক ইহ। বলিতে হইবে । অতএব দেশান্তরগভ চৈত্রের অভাবই, 
চৈত্রশরীরগত ক্ষুদ্রতার উপপাদক-বিধায় অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের সাহায্যে 
দেশীস্তরে চৈত্রের অভাব নির্ণাত হইতেছে । ] 

গীনে! দিব! চ নাত্তীতি সাকাঙক্ষবচন শ্রমতেঃ | 

তদেকদেশবিজ্ঞানং শ্রচ্তার্থাপত্তিরচ্যতে ॥ 

 ইছৈবংবিধসাকাগুক্ষবচনশ্রবণে সতি সমুপজায়মানং রজনীভোজন- 
 বিজ্ঞানং প্রমান্তরং % ভবিতুমর্থতি প্রত্যক্ষাদেরসন্গিধানাৎ। ন প্রত্ঙ্গং 

০ 

ঞ 

ক্ষপাভদক্ষণ প্রতীতি-ক্ষমং পরোক্ষত্বা। নানুমীনমনবগতসংবন্স্তাপি তশ- 

প্রতীতেঃ। উপমানাদেস্ত শঙ্কষেব নাস্তি। তশ্মাচ্ছাক এব রাত্রি- 
ভোজন প্রত্যয়ঃ, শবশ্চ ন শ্রীয়মাঁণ ইমমর্থমভিবদিতুমলমেকশ্য বাঁকান্য 
বিধিনিষেধরপার্থদয়সমর্থনশৃন্তন্বা, ণ' অত্র চ রাব্র্যাদিপদানামশ্রবণাদ- 
পদার্থম্ত চ বাক্যা্থঘতবানুপপত্েঃ। ন চ বিভাবরীভোজনলক্ষণোহ্থঃ 

দিবাবাক্যপদার্ধানাং ভেদঃ সংসর্গে। বা যেনায়মপদার্ধোহপি প্রতীয়তে 1 . 

* প্রদাণাস্তয়করণছিতি পাঠে! ন সঙ্গচ্ছতে। 

1 বিচ্ছোচিহযজ ন সমীচীনম্। . আদদর্শপুস্তকে চ তামৃশচিহং ধর্ষতে। 
৬৭ রখ 



২৯০, "৮" ভ্যায়মজধ্যাম্. 

ৃ ঃ অন্যুনাদ | 

. এবং “শ্ুলকাঁয় (দেবদত্ত) দিবসে ভোজন করে না” এই প্রকার 
অশ্রায়মাণবাক্যান্তরসাপেক্ষ বাক্যের শ্রবণ হইতে তাদৃশ একদেশের' 

( অপেক্ষিত বাক্যাংশের যে জ্ঞান, তাহাকেই শ্রতার্থাপত্তি বলা হইয়া 
থাকে ।.) 

: [অর্থাৎ «স্থুলকাঁয় ( দেবদত্ত ) দিবসে ভোজন করে নাঃ মাত্র এই 
বাকারা আবণ করিলে শ্রোতার আকাঙক্ষা-নিবৃত্তি হয় না, কারণ এ বাক্যটা 
অসম্পূর্ণ ।: উহা “রাত্রিতে ভোজন করে” এইপ্রকার অংশসাপেক্ষ | 

এই/অংশটী অশ্রয়মাণ ; শ্রায়মাণ এ বাক্যের সহিত এই অংশের যোগ 
না; হইলে: এঁ- শ্রায়মীণ বাকা শ্রোতার সম্পর্ণজ্ঞানসম্পাদনে অক্ষম 
হইবে। স্থুতরাং দেই আকাঙ্ক্ষিত অংশের জ্ঞজীন সর্বথা কর্তবা। এ 

আরাঙ্ক্ষিত বাঁক্যাংশের জ্ঞানই শরন্তার্ধাপত্তি । ] | রি 
এই স্থলে এই প্রকার অনুক্তাংশ সাকাঙ্ক্ষ ( তর্থাকথিত ) বাক্য” শ্রুত 

হইলে পর ( অপেক্ষিত অনুক্ত বাক্যাংশের কল্পনাপূর্ববর ) রাত্রিকালীন 
ভোজনবিষয়ক"ভগান উৎপন্ন হয়। এবং তাদৃশ জ্ঞানটা প্রত্যঙ্ষাদিজ্ঞান 
হইতে পৃথক্ প্রমা হইবার যোগ্য। 'কারণ রাত্রিকালীন-ভোজনরূপ 
বিষয়টা সন্নিকৃষ্ট, নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ -রাত্রিকালীন-ভোজনবিষয়ক- 
প্রতীতি-সাধনে সমর্থ নহে। কারণ-_এঁ রাত্রিকালীন-ভোজনরূপ বিষয়টা 

পরোক্ষ অনুমানও তাদৃশ প্রতীতি-সাধনে সক্ষম নহে, কারণ-_যে 
ব্ক্তির ব্যাপ্ডিজ্ঞান হয় নাই, তাহারও তদ্বিষয়ে প্রতীতি- হয়। উপমান- 

প্রভৃতি, প্রমাণের আশঙ্কাই এই ক্ষেত্রে নাই. . অতএব উপসংহারে ট্হাই 
বক্তবা. . যে, বাত্রিকালীন-ভৌজনরিষয়ক-জ্ঞানটী একমা শবজন্য 
এবং. শ্রায়মা শব্দ এই অর্থকে (রাত্রিকালীন- ভোজনরূগ অর্থকে ) 
বুধাইতে পারে না। কারণ :একটা, বাক্যের ভার. এবং অভাবরপ্ 
ঘিবিধ অর্থ হয় না। [ অর্থাৎ “দিবসে ভোজন করে না, এই বাক্যটার 
দিবসকালীন-ভোজনাভাব এবং রাত্রিকালীন ভোজন এই প্রকার দ্বিবিধ 
অর্থ হয় না। ]- এবং এই স্থলে রা্রি প্রস্তুতি পদগুলি (এরাত্রো ভুঙ্ক্তে 



অর্থাপত্তি প্রামাণ্যোপপাদনম্ ২৯১ 

এই কল পদগুলি) শ্র্ত হইতেছে না এবং যাহ! পদের. দ্বারা 
অনুপস্থাপিত সেইরূপ অর্ধ বাক্যার্থ হইতে পারে না। [ অর্থাৎ রাত্রি 
কালীন ভোজন তর্বোধকবাক্যের দ্বারা উপস্থাপিত না হওয়ায় উহ! 

বাক্যের অর্থ হইতে পারে না। ] 

অধিকন্ক রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থ 'দিবা ন ভুড্ক্তে' এই প্রকার 
বাক্য-ঘটকাডৃত পদগুলির প্রকৃত অর্থের রূপান্তর নহে, এবং উহা সম্বন্ধও 
নহে, হইলে ইহা (রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থ) পদের অর্থ* না হইলেও 
প্রতীতির বিষয় হইতে পারে। 

ডিগ্রন্নী 

'রাত্রো ভূউ্ক্তে এই বাক্যটা রাত্রিপদাদিঘটিত। কিন্তু এই সকল 
পদ শ্রতিগোচর না হওয়ায় এ বাক্যটা দুর্ঘট। অথচ পদের দ্বার! অর্থ 
উপস্থাপিত না হইলে শাকবোধের বিষয় হয় না। সুতরাং “রাত্রিকালীন 

ভোজন” বাক্যের দ্বারা উপস্থাপিত না হওয়ায় বাক্যের অর্থরূপে বৌধ্য 

হইতে পারে না। উপায়ান্তর-ঘারা পরিজ্ঞাত বিষয় লইয়া শর্ত বাক্যের 
অর্থগত-কলেবরের পুষ্টিনাধন করিতে পার! যায় না । 

তবে পদের দ্বার! প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোৌগে যাদৃশ অর্থ উপস্থাপিত হয়, 
যদি কোন অর্থ তাদৃশ অর্থের রূপান্তর হয়, তাহা হইলে তাহ! পদের 
দ্বারা! সাক্ষাৎসম্বদ্ধে উপস্থাপিত না হইলেও উক্ত-পদবোধ্য হইতে পারে। 
যেরূপ রামশব্দের যাহা প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থ, দাশরথি, রঘুপতি 

ইত্যার্দ অর্থ তাহার রূপান্তর; পদের দ্বারা সাক্ষাৎ উপস্থাপিত নহে। 
কিন্তু এ রূপান্তরভূত অর্থগুলি রামশব্দের বার! বৌধিত হইতে পারে, এবং 
শাব্ববোধ-স্থলে আরও একটা নিয়ম দেখা যায়। তাহা হইতেছে এই 
যে, শাববোধ-স্থলে বিশেষ্য এবং বিশেষণ প্রায় অভেদ-সম্বন্ধে কোন 

স্থলে বা .ভেদ্সন্বন্ধে বোধিত হুইয়া থাকে। সমান-বিভক্তিক . পদত্বয়ের 
“দ্বারা, - উপস্থাপিত .অর্থয়ের অভেদসম্বন্ধেই অন্বয়বোধ হয়, এবং 
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নিপাতাতিরিক্ত নামার্থেরও অভেদসম্বন্ধেই অন্বয়বৌধের নিয়ম দেখা 
যায়। প্রত্যক্ষাদি-স্থলে এই ভাবে বিশেষ্য-বিশেষণের প্রতীতি হয় না। 

কিন্তু শাববোধ-স্থলে তথাকথিতভাবে বিশেষ্া-বিশেষণের প্রতীতি হয়। 
ইহার অস্বীকার করিলে শাব্দবোধ এবং প্রত্যক্ষাদির তুল্যাকারতা। আসিয়৷ 

পড়ে। যদি তাহা স্বীকার কর, তবে সমানাকারক-জ্ঞানীয় বিষয়তার 

একা মতে প্রত্যক্ষাদি-নিরূপিত বিষয়তা এবং শাবীয় বিষয়তা এক হুইয়। 
পড়ে। তাঁহাদের এক্য নিয়মবিরুদ্ধ। “নীলোত্পলম্* ইত্যাদি স্থলে 

বিশেষ্য এবং বিশেষণের অভেদ-সম্বন্ধে অন্য়বোধ হয়। এবং “খটো। ন+ 

ইত্যাদি স্থলে ভেদ-সন্বন্ধে অন্বয়বোধ হয়। তাদাত্ম্যই অভেদ-সন্বন্ধ । 
এবং প্রাতিযোগিন, বিষয়ত্ব প্ুভতি সম্বন্ধ ভেদ-সম্থন্ধ । 

« চৈত্রো৷ জানাতি+ ইত্যাদি স্থলেও আখ্যাতের লক্ষ্যার্থ আশ্রয়স্ব 
স্থরূপ-সন্বন্ধে চৈত্রে অন্থিত হয়। এ স্বরূপ-সন্বন্ধও ভেদ-সম্বন্ধ। এ 

সকল সম্বন্ধের বোধক কোন শব না থাকিলেও সম্বন্ধের আকাঙক্ষা- 

নিয়ম্যত্ব-নিবন্ধন শাববোধস্থলে সন্বন্ধ-বোধ হইয়া থাকে। “পীনে! 

দেবদত্ো দিবা ন ভূঙ্ক্তে* এই স্থলে রাত্রিকালীন ভোজন তথাকথিত 
বাক্যের রূপান্তরভূত অর্থ নহে, এবং তাহা সম্বদ্ধও নহে, স্থৃতরাং তাহার 
বোধক শব্ধ না! থাকায় তাহ। শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে না। 

তম্মাঁৎ কল্লযাগমকৃতং নক্তমত্তীতি বেদনম্। 

তদ্বাক্যকল্পনায়াং তু প্রমাণং পরিচিন্ত্যতাম্॥ 

নাধ্যক্ষমনভিব্যক্ত-শব্দ গ্রহণ-শক্তিমত্,। 

ন লিঙ্গমগৃহীত্বাপি ব্যাপ্ডিং তদবধারণা& ॥ 

কচিন্নিত্য-পরোক্ষত্বাদ্ ব্যাপ্ডিবোধোহপি ছৃর্ঘটঃ 
বিনিষোক্তী শ্রতি্ধত্র কল্প প্রকরণাদিভিঃ ॥ 

অনুবাদ 

নেই জন্য [ অর্থাৎ অন্য প্রমাণের সম্পান্ভ নহে বলিয়া! ] রাত্রিতে 

ভোজন করে এই প্রকার জ্ঞানটা রাস্রিকালীন-ভোজনবোধক ' নক্মত্তি' 
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এইরূপ কল্পনীয় প্রমাণভ্ূত বাক্য হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তত্রপ-বাক্য- 
কল্পনার মুলাভূত প্রমাণের অনুশীলন আবশ্যক । [অর্থাৎ কোন্ প্রকার 
প্রমাণের বলে সেই বাক্যের সমর্থন ঘটে, তাহার অনুসন্ধান কর! কর্তব্য ।] 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুচ্চারিত বলিয়া অনভিব্যক্ত শবের প্রকাশক হইতে 
পরে না। [ অর্থাৎ মীমাংফকমতে শব্দ নিত্য হইলেও অনভিব্যক্ত 

অবস্থায় শ্রবণেন্দিয়-গ্রাহা হইতে পারে ন!। কিন্তু অভিব্যস্ত অবস্থায় 
তাহ! শ্রবণেন্দরিয়-গ্রাহ হইয়া থাকে । ] ৪ 

অধিকন্থ হেতুর দ্বারা তাদৃশ শব্দের অনুমিতিও হুইতে পারে না। 
কারণ-_ব্যাপ্তিক্ঞান না করিয়াও তাদৃশ শব্দের নিশ্চয় হইয়া থাকে । যে 
স্থলে. প্রকরণাদি-দ্বার বিনিযোক্তী শ্রুতি % [ যে শব্দটা শ্রুত হুইবামাত্র 
প্রাশুক্তশব্দার্থের অনুপপত্তিনিরাসক হয় তাহা বিনিষোক্তী শ্রুতি ] 
কল্পনীয় হইয়া থাকে, তাদৃশ স্থলে সেই বিনিযোক্তী শ্রুতি ( অনুচ্চারণ- 
বশতঃ অনভিব্যক্ত বলিয়। ) অতীন্দ্রিয়। স্ৃতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞানও অসম্ভব । 
[ অর্থাৎ কোন স্থলে হেতু-সাধ্যের প্রত্যক্ষ না হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় 
না। ধূমের দ্বার বহ্ির অনুমানস্থলে মহানসাদিতে বহ্নি-ধূমের সামানাধি- 
করণ্য দূ হয় বলিয়াই প্রথমে মহানসাদিতে ধূমের উপর বঙ্ছির ব্যাপ্তি 
প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর পর্ববতে ধূম দেখিয়! সেই ব্যাপ্তির স্মরণ করিয়া 
বহ্ির অনুমান কর! হয়। কিন্তু কথিত স্থলে কল্লিত-শব্দরূপ বিনিযোক্তী 
শ্রতির অতীন্দ্রিয়তা-নিবন্ধন ব্যাপ্তি-প্রত্যক্ষের সম্ভাবনাই নাই। ] 

বিনিযোক্তীশ হি শ্রতিঃ সর্বত্র প্রকরণীদৌ বাক্যবিদ্তিরভ্যুপগম্যতে। 

যথোক্তং বিনিষে্ক্তী শ্রুতিস্তাবৎ সর্বেবেষেতেযু সংমতেতি। ণ' তথ্যাশ্চ 

নিত্যপরোক্ষত্বাদ্ ছুরধিগমন্তত্র লিঙ্গস্য প্রতিবন্ধঃ। ন চ নিশাপদবচনম্য 

* বিনিযোক্তী শ্রুতি; ভ্রিবিধা _বিতরতিরূপা, সমানাভিধানরপা এবং একপদরূপা। ইছা 

্ার়প্রকাণগ্রন্থে বিবৃত 'মাহে। অন্রতা বিনিযোক্ী শ্রুতি দমানাভিধানরপ!। "লীনে! দেবদতে। 

গারো ভূত্ক্তে' এই প্রকার একটী কথা-দ্বারা রাত্রিকালীদ ভোজন গীনত্বের উপকারক ইহার বোধ 

হুইতেছে। 

1 তন্তরবান্তিকে অ. ৩ পা. ও হু. ১৪, পৃঃ ৮৪৫। 
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সন্ত! অনুমাতৃমপি শক্যা, তশ্যাং সাধ্যায়াং ভাবাভাবোভয়ধর্্মকম্য  হেতো- 

রসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকতেনাহেহুত্বাৎ। ন চাত্র ধর্ম্মঃ কশ্চিহপলভাতে। 
যস্তেন তদ্বান্ পর্বধত ইবাগ্রিমান্ অনুমীয়তে। ন চ দিবাঁবাক্যং তদর্থোহপি 

নিশাবচনানুমানে লিঙ্গতাং প্রতিপন্মর্থতি । 

রর তম্বুকলীদে 

মীমাংসকগণ সর্বববিধ প্রকরণাদিস্থলে বিনিযোক্তী শ্রুতি স্বীকার 

'করেন। কথিত হইয়াছে যে, এইরূপ সর্বত্রই বিনিষোক্তঞী শর্ত 

আমাদের সম্মত। এবং সেই বিনিযোক্তী শ্রুতি শ্রবণেক্দ্িয়ের নিয়ত 

অগোচর বলিয়া তাহাতে লিঙ্গের ব্যাপকঙ্ক দুক্দেয়ি। [ অর্থাৎ সাঁধন- 

বিশেষের ছ্বারা তাহার অনুমান করাও সম্ভবপর নহে। ] বর্তমান নিশী- 

বাচক-পদঘটিত বাক্য (রাত্রৌ ভূড্ক্তে এই প্রকার বর্তমান বাক্য) অনুমেয় 

হইতে পাঁরে না, কারণ--তাহা সাধ্য হইলে পীনত্বরূপ ভাবপদার্থ ও 

দিবা-ভোজনাভাবরূপ অভাব-পদার্থ এই উভয়-বিশিষট-পদার্থবপ হেতু 

স্বরূপাঁসিদ্ধি, বিরোধ এবং ব্যভিচাররূপ হেত্বাভাসে দূষিত হয় বলিয়া 

সাধন হয় না। [অর্থাৎ তাদৃশ উভয়-বিশিষ্ট-পদার্থ চৈত্র, মৈত্র, 

দেবদন্তাদি হইবে। তাদৃশ পদার্কে হেতু বলিলে তাহ! কথিত 

সাধ্যের অধিকরণ বক্তৃরূপ পক্ষে. না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি হয়, ও তথায় 

না থাকায় বিরোধ হয়, এবং তাদৃশসাধ্যশৃন্য স্থানে থাকায় ব্যভিচার 

হয়। চৈত্র মৈত্রাদিই তাদৃশ সাধ্যশূন্ঠ স্থান । ] , এবং এইরূপ ক্ষেত্রে 

সাধ্য হইবার উপযুক্ত কাহাকেও দেখি না যাহাকে সেই হেতুর: দ্বারা 

পর্ববতে বহ্ছির ন্যায় পক্ষরূপ ধন্্ীতে অনুমান কর! যাইতে পারে। এবং 

“দিবসে ভোজন করে” এইরূপ বাক্য ও তাহার অর্থও নিশাবাচক-পদ- 

ঘটিত বাক্যের অনুমান-সম্পাদন-কার্যে লিজ হইতে পারে না। 

অশ্রাতে হি নিশাবাক্যে কথং তদধন্ম্তা গ্রহঃ। 
শগতে তশ্মিংস্ত তব্ধর্প গ্রহণে, কিং প্রয়োজনম্ ॥. . 
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' " দিবাবাক্য-পদদার্থানাং তিঠতু লিঙ্গ হমমুপপতমাঁনতয়াপি ন নিশাবাক্য- 

প্রতা(য়ক্মবকন্পতে। পদার্থানাং হি সামান্তাত্মকত্বাদ বিশেষমন্তরেণা, 

নুপপন্তিঃ স্থান্ন বাক্যান্তরমন্তরেণ। তশ্মাঙ্জু,য়মাণং বাক্যমেব তদেকদেশ- 

মন্তরেণ নিরাকাঞক্ষ-প্রতায়োখ্পাদ ক-স্ববাপারনির্হণং সন্ধিমনধিগচ্ছৎ 

তদেকদেশমাক্ষিপতীতি সেয়ং প্রমাণৈকদেশবিষয়া শ্রন্তার্থাপত্তিঃ | & 
ন্র্থাদেব কথনর্থান্তরং ন কল্লাতে, পীবরত্বং হি নাম ভোজনকার্ধ্যমুপলভ্য- 
মানং স্বকারণং ভোজনমনলমিব ধূমঃ সমুপস্থাপয়ত্ু, তচ্চ বচস। কালবিশেষে 
নিষিন্ধং তদিতর.কালবিশেষ-বিষয়ং ভবিষ্ততীতি কিং বচনানুমানেন। 

বচননশি নাদৃণ্টার্থনপি তু অর্ধগতার্থমেব তদস্য সাকঙ্ষাদর্থ স্যৈব কল্লামানন্ত 
কে। দোষে য্ ব্যবধানমা শরীয়তে । 

অন্যুবাদ 
কারণ_নিশাবাচক-পদঘটিত বাকা (€রাত্রো ভূঙ্ক্তে ইত্যাদি বাক্য) 

পূর্বেব অশ্রুত থাকায় (অজ্ঞাত বলিয়া) তাহাকে পক্ষরূপধর্মিস্থিত 
সাধ্রূপে জান! যায়, কি প্রকারে? [অর্থাৎ যাহা সাধ্য হয়, পূর্বের 

তাহার কোন প্রকারে জ্ঞান থাকা আবশ্যক । নচেত অন্বয়-ব্যাপ্ডি-জ্ঞান. 
অসম্ভব হইয়! পড়ায় অনুমান অনুপপন্ন হয়। ] ূ 

কিন্তু সেই বাক্যটা পূর্বের শ্রতিগোচর হইলে ভাহাকে সাধ্যরপে, 
জানিরার প্রয়োজন কি? 

“গীনে দিবা নান্তি” এই বাক্য-প্রতিপান্চ পদার্থশুলিকে সাধন বলিয়! 

কল্পন। কর! ত দূরের কথা, অস্ুপপত্তি-দ্বারাও তাহার! “নিশায়াং ভূত্জ্ে' 
এই. প্রকার বাক্যের কল্পক হইতে পারে না । | অর্থাৎ শ্রগতিগোঁচর 
বাক্যের প্রতিপান্ভ পদার্থগুলিকে হেতুরূপে কল্পনা করিয়৷ তাহার দ্বারা 

নিশাপদ-ঘটিত বাক্যের অনুমান সম্ভবপর নহে, শ্রতিগোচর বাক্যের 

অর্থের সুই ত.অশ্রত বাকোর কোন সম্বন্ধ নাই। এমন. কি শ্রতিগেচর- 

কি ৃষ্া্বপণি প্রমেরস্লোপপাদকন্ত কিক! ভবতি। ও 
শ্রতার্কাপত্তিস্তপ্রযাপটভিবোপপাদকন্ত কমিক! তরত। ইতি শানদীপিকা, ৩১১ পূঃ 
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বাক্যের প্রতিপান্ভ পদ্দার্ঘগুলি অনুপপহ্ি-যোগেও অশ্রত নিশীপদতটিত 
বাকের কল্পক হইতে পারে না।] কারণ --পদার্থগুলি সামান্তম্বরূপ 

বলিয়া বিশেষ ব্যতীত অসুপপন্ন হয়, বাক্যান্তর ব্যতীত অন্ুপপন্ন হয় না। 

[ অর্থাৎ সামান্তস্বরূপ বিশেষন্বরূপের উপপাগ্, হুতরাং বিশেষম্বরূপ- 
বাতিরেকে সামান্তস্বরূপ উপপাগ্ভ হইতে পারে ন। সুতরাং সামান্যন্বরূপ- 
বিশিষ্ট . পদার্থ অনুপপন্তিযোগে বিশেষম্বূপের নির্ণায়ক হইতে পারে, 

কিস্ব তথাকধিত উপায়ে বাক্যান্তরের নির্ণায়ক হইতে পারে না।] 
স্থতরাং উপসংহারে ইহাই .বক্তণ্য যে, শ্রীয়মাণ বাক্যই তাহার অংশভূত 
( অথচ অশ্রায়মাণ ) বাক্যবিশেষ ব্যতীত আকাঙজ্া-নিবৃত্তিপুর্্বক সম্পূর্ার্থ- 

বোধোপযোণী সামর্যের সাফন্যসাধক আসত্তির লাভ করিতে ন! পারায় 
তাহার অংশভৃত ( আকাঞ্ষানিবর্তক ) বাক্যান্তরের কল্পক হইয়। থাকে। 
অতএব ইহাই সেই প্রমাণের একদেশবিষয়ক শ্রতার্ধাপত্তি। [ অর্থাৎ 

ৃষ্টার্থাপত্তি প্রমেয়ের কল্পক হয়, কিন্ত শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণের কল্পক 
হয়। কারণ-_যে বাক্যটা কল্লিত হয়, তাহাও শব্দাত্বক শ্রুয়মাণ বাক্যরূপ 

প্রমাণের একদেশ বলিয়! শব্দাত্বক প্রমাণ । ] 
আচ্ছ। ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্য এই যে, (বাক্য হইতে -বাঁক্যাস্তরের 
কল্পন! ন! করিয়া ) অর্থ হইতেই অর্থান্তরের কল্পনা কর! কেন হয় না। 
কারণ - গীনর ভোঞ্নের কার্ধ্য। তাহাঁরই উপলব্ধি হইতেছে। সেই 
উপাঁলভ্যমান পীনহবরূপ কার্ধ্যই ধূম যেরূপ বহ্ছির অনুমাপক হয়, সেরূপ, 
স্বকারণ ভোজনের বৌধক হউক । এবং সেই ভোজন বাক্যের দ্বারা 

কালধিশেষে (দিবসে) নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহা "ইতরকালীন বলিয়া 
অনায়াসেই স্থিরীকৃত হইতে পারিবে । অতএব (তাঁহ। বুঝাইবার জন্ত ) 

বাক্যের কল্পনা করিতে কেন যাইতেছ? কল্পিত বাক্যটারও অর্ণ 
অবিবক্ষিত নহে, পরম্থ তাহারও অর্থ বিবক্ষিত। সেইজন্য শব্দ-কল্লনা- 
ূরববক অর্থের ব্যবস্থা না করিয়া পূর্বেবেই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অর্থেরই কল্পনা 
বিধেয়। সেইরূপ কল্পনাতে কি দোষ? যাহার জদগ্য ব্যবধান স্বীকার 
করিতেছ। [অর্থাৎ দোষ থাকিলে শব্কল্পনাপুর্বক অর্থের কল্পন! 

করিতে. পানিতে? বাধ্য হইয়াঁই এই প্রকার ব্যবধানের শ্বীকার করিতে 
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হইত। কিন্তু যখন কোন দোষ নাই, তখন, অর্ধাপত্তিরপ প্রমাণের 

ঘর! ৰাক্যান্তরের কল্পনার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া অনুমানরূপ প্রমাণের 

দারা সাক্ষাৎ-সন্থন্ধে অর্থের কল্পনাই বিধেয়। ] 

উচ্যতে। শব্দপ্রমাণমার্গেহশ্মিন্ননভিজ্ঞোহসি বালক ! 
প্রমাণতৈব ন হাহ্ সাঁকাঙক্জ্ঞানকারিণঃ ॥ 
পুরোহবস্থিত-বস্তংশ *%-দর্শনপ্রাপ্তিনির্বতি। 
প্রত্যক্ষাদি ৷ মানং ন তথা শাবামিষ্যতে ॥ 

বাক্যার্থে হি সমগ্রাঙ্গপরিপূরণস্স্থিতে। 
ণ' নাভিধাঁয় ধিয়ং নাস্ত ব্যাপারঃ পর্য্যবন্যতি ॥ 

তাবন্তং বোধমাঁধায় প্রামাণ্যং লভতে বচঃ। 

তদর্থবাচকত্বাচ্চ তদ্ বাক্যং বাক্যমিষ্যতে ॥ 

শবৈকদেশশ্রত্যাহতস্তদংশপরিপুরণম্। 
কল্ল্যুং প্রথমমর্থম্ত কুতস্তেন বিনা গতিঃ ॥ 

প্রায়ঃ শ্রুতার্ধাপত্ত। চ বেদঃ কাধ্যেষু পুধ্যতে । 

* তত্রার্থঃ কল্প্যমানস্তব ন ভবেদেব বৈদিকঃ ॥ 
যো! মন্ত্রৈর্টকালিলৈস্তুদ্বিধঃ পরিকল্লযতে। 

শ্রুতিলিঙ্গাদিভির্য! চ কল্প্যতে বিনিযোজিক। ॥ 

বিশ্বজিত্যধিকারশ্চ যাঁগকর্তব্যতাশ্রুতেঃ। 

উৎপত্তিবাক্যং সৌর্য্যাদাবধিকারবিধিশ্রুতেঃ ॥ 

অন্যুনবাদ 

এতদুত্তরে বল! হইতেছে । (এখানে বক্তা অর্থাপত্তিপ্রামাণ্যবাদী 
মীমাংসক। ) হে বালক, তুমি এই দুর্বোধ্য শব্দ প্রমাণপথের অনভিচ্্ধ। 

[ অর্থাৎ তুমি এই জটিল শব্দরূপ প্রমাণের রীণ্তনীতি কিছুই জান না। ] 

ষ্ঠ পুযোহঘস্থিতবতংশেতি মূলে পাঠঃ । 

1 অভিগায় দির বাস্তেতি পাঠঃ সমীচীদতর| ন প্রতিভাত ষে। 



২৯৮ হযায়মঞ্জর্যাম্ 

যে শব্দের দ্বার আকাগঙক্ষার নিবৃত্তি হয় না, সেরূপ শব্দ হইতে 

যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহ] সাকাঙক্ষ, সুতরাং তাদৃশ শব্দ প্রমাণ নহে, ইহ! 
প্রসিদ্ধ কথা। [ অর্থাৎ যাদৃশ স্থলে শ্রায়মাণ শব্দ সাকাঙক, তাদৃশ 
স্থলে তদুৎপন্ন জ্ঞানও সাকাঙক্, এরূপ স্থলে শব্দের পুরণ না৷ করিলে *% 

এ সাকাঙক্ষ শব্দ প্রমাণ হয় না।] যেরূপ চাক্ষুষাদি সম্মিকৃষ্ট বস্তুর 

একাংশ-জ্ঞাপন-ছ্বারাও কৃতকৃত্য হয় বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে, 

( সম্পূর্ণভাবে অর্থ প্রতিপত্তি করাইতে না পারিলে) শব্দ সেরূপ ভাবে 
প্রমীণ হইতে পারে না। [অর্থাৎ শব্ববিষয়ক আকাঙক্ষার নিরাসপূর্ববক 
সম্পূর্ণভাবে অর্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ হইলে শব্দ প্রমাণ হইতে পারে ।] 

কারণ__বাক্যের সমগ্র অংশের সর্বতোভাবে পুরণ-দ্বারা পূর্ণ বাক্যার্থের 
জ্ঞান সম্পাদন না করিয়। শব্দ কৃতকৃত্য হয় না। [অর্থাৎ শব্দ যতক্ষণ 

অসম্পূর্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহার কাধ্য সম্পূর্ণ হয় না, এবং সম্পূর্ণ 

কার্যের সীধন না কর! পর্যন্ত শব্দ স্বকার্ষ্যে ব্যাপৃত থাকে ।] বাক্য 

সেই সম্পূর্নবোধ সম্পাদন করিয়া প্রামাণ্য লাভ করে। এবং সেই 
সম্পূর্ণ অর্থের বাচক হওয়ায় সেই বাক্যকে বাঁক্য বলা হয়। [ অর্থাৎ 

সেই বাক্যই বাক্য যাছ। নিরাকাওক্ষ-ভাবে অর্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ । ] 

অতএব প্রথমে বাক্যের একদেশশ্রবণ-দ্বারা বাক্যের অশ্রায়মাণ 
ংশের পুরন কল্পনীয়। তদ্বাতিরেকে অর্থের সঙ্গতি কেমন করিয়া হইতে 

পারে? এবং প্রায়ই বেদবিহিত অনেককর্ম্মের স্থলে শ্রতার্থাপত্তিরূপ- 
প্রমাণ-দ্বার৷ বেদের পুরণ করিতে হয়। কিন্তু সেইরূপ ক্ষেত্রে বেদাংশ- 
শব্ষের কল্পনা না| করিয়া অর্থের কল্পনা করিলে এ অর্থ শব্াত্বকবেদ- 

প্রতিপাগ্ভ না হওয়ায় এ অর্থে বৈদিকত্বের হানি হয়। অফকাজ্ঞাপক 

শ্রুয়মাণমন্ত্রের দ্বারা অষ্টকাবোধক যে বিধিবাক্য কল্লিত হয়, 
এবং শ্রতিলিঙ্গাদিত্বারাঁ যে বিনিযোক্তীী শ্রুতি কল্পিত হয়। এবং 
বিশ্বজিৎ যজ্ঞের কর্তব্যতাবিধায়ক-শ্রতি হইতে যে উক্ত যজ্ঞের 

* শব্ধ-সন্বন্ধীর় আকাজ্ষ! শব্দের পুরণ-ব্যতিরেকে নিবৃত্ত হয় না। অতএব ্রতার্থাপততি-স্থলে 

শব্দের কল্সনাব্তীত শবের পুরণ হয় ন। হতরাং অর্থাপততিদ্বার! শখ্খের কল্পন| করিতে হয়। "শান্ধী 
হাশক্কা শবেনৈব প্রপূর্যাতে 4 এই নিক্লম অনুসারে এ ব্যবস্থ। করিতে হয়। 
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'অধিকারী কল্পিত হয়। [অর্থাৎ “বিশ্বজিত! যে এই প্রকার বিশ্বজিৎ- 
যঙ্গের কর্তব্যতা-বিধায়ক শ্রুতি থাকায়, কিন্তু এ শ্রুতিতে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের 
অধিকারিবোধক পদ ন! থাকায় অথচ অধিকারিবোধক পদ না থাকিলে 
সম্পূর্ণভাবে অর্থবোধের অন্ুপপন্তি হয় বলিয়! “্ব্গকাম£ এই প্রকার 
অধিকারীর বোধক পদের নির্দেশদ্বার৷ অধিকারবিধির &% মর্যাদা যে 
অক্ষু্ হয়। | 

“সৌরধ্যং চরুং নির্বপেদ ব্রহ্ষবর্চসকামঃ।, ইত্যাদি *বাক্য-স্থলে 

অধিকার-বিধিবোধক বাকের শ্রবণবশতঃ উৎপত্তি-বিধিণ"বোধক বাক্যের 

যে কল্পনা! হয়। | 

এঁন্দ্রাগ্ন।দি-বিকারেষু কার্য্যমাত্রোপদেশতঃ | 

যশ্চ প্রকৃতিবন্ভাবে। বিধ্যন্ত উপপাগ্ভতে ॥ 

* কর্মজন্যফল-ম্বামবোধকো! বিধিরধিকারবিধিঃ। কর্মজন্তফলম্বামাঞ্ক কর্মজন্য ফলঙোতৃত্বম্। 

স্গমুদ্দিষ্ঠ ঘাগং বিদধতাহনেন হ্ব্গকামন্ত যাগজন্থফলভোভৃত্বং প্রতিপাগ্যতে । ইত্র্থসংগ্রহঃ | 

7 জব্য-দেবতাশ্বরূপবোধকে। বিধিরুৎপত্তিবিধিঃ। জৈমিনীয়-্যায়মালা-বিস্তর-গ্ন্থে দশমাধ্যায়ন্ 

প্রধমপাদে দশমাধিকরণে চর-শবন্তার্থসংশয়ানস্তরমর্থনির্টয়েন প্রদের-দব্য-স্বরূপনির্ণগা হুৎপত্তিবিধিতবং 
সমর্ধ্তে। যথা-_আগ্নের ইতি দেবতাতদ্ধিতসংযুক্তঃ পুরোডাশ; প্রদেয়-দ্রবাম্, তথা দৌর্য্যমিত্যত্রাপি 
দেবতা-তদ্ধিত.যোগেন চরোঃ প্রদেয়দ্রধ্যতবমবধাধ্যতে। তাদৃশ-দ্রব্যধ ওদন-বিশেষদপম। অতএব 

মাধবাচার্যোণ ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গেনোক্ং সত্যোদন-বাচিত্বে “নৌধ্যম* ইতি তদ্ধিতো২পু/পপদ্ধতে।' ইতি। 
জৈমিনীয়-চ্তায়মালা-বিস্তর-গ্রস্থে দশমাধ্যায়ন্য প্রথম-পাদগত-দশমাধিকরণঞ্চ__ 

সৌর্যে চরৌ চরঃ স্থালী কিং বান্নং লৌকিকোক্তিতঃ। 
স্থাল্যন্তাং শ্রপণং যোগ্যং কপাল-বিকৃতিত্বতঃ ॥ 

বিদ্বঠ্ছ তি-প্রনিন্ধ্যাহন্নং দেবতাতদ্বিতোক্তিতঃ | 

যৌগ্যত্বেন প্রদেয়ং তত পুরোডাশহবিবধা ৷ 

ব্যাখ্যানঞ্চ_“নৌর্যাং চরুং নির্বপেৎ* ইত্যাদি বাক্যে চরুশবঃ কিং স্থালীং বক্তি, উত ওদনমিতি সন্দেহ; । 

তন্ত্র “লৌকিকাঃ চরুশবমষ্পে পাত্রে পাকাধিকরণে তাতাদিময়ে প্রযুঞ্পতে। নিঘণ্ট,কারাশ্চ-__“উথা স্থালী 

চরুঃ*. ইতোতান্ শব্দান্ পর্ধযায়তেনোপদিশত্তি। তন্মাৎ চরুশগঃ স্থালীং বক্তি। যদি তন্য। আদনীয়বা- 

ভাষেন পুরোডাশবৎ প্রদানযোগ্যতা ন স্তাৎ তহি মা তৃৎ পুরোডাশবিকৃতিত্বম। কপাল-বিকৃতিত্বং 
ভবিষ্যতি শ্রপণ-যোগাতায়াঃ সন্ভাবাৎ। যখা-_কপালেষু হবিঃ শ্রপ্যতে, তথ। স্থাল্যামপি শ্রপরিতুং শক্যতে। 

তশ্মাৎ চরঃ স্থালী। ইতি প্রীপ্তে ব্রমঃ-_অন্নমেব চরশব্দেনোচ্যতে ৷ কুতঃ শ্রুতি প্রগিদ্ধেঃ। “আদিহ্যঃ 

প্রাপণীয়শ্চরং* ইতি বিধায় তথ্বাক্যশেষে ছি “অদিভিমোদনেন” ইত্যোদনশবেন চরুরনৃদ্ধতে ৷ 
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তদেবমাদৌ সন্বন্ধ-গ্রহণানুপপত্ভিতঃ। 
শ্রার্থাপত্তিরেবৈষ! নিঃসপত্বং বিভৃত্ততে ॥ 
তয় শ্রুত্যৈকদেশশ্চ সর্বত্র পরিকল্লাযতে। 
অর্থকল্পনপক্ষে তু ন শ্যাদ্ বেদৈকগম্যতা ॥ 
ইত্যর্থাপত্তিরুক্তৈষা ষট্প্রমাণ-সমুস্তবা ৷ 
এষ! বিচাষ্যমাণ। তু ভিগ্চতে নানুমানতঃ ॥ 
প্রতিবন্ধাদ বিন! বস্তু ন বস্তস্তরবোধকম্। 

যকিঞ্চিদর্থমালোকা ন চ কশ্চিৎ প্রতীয়তে ॥ 

প্রতিবন্ধোহপি নাজ্ঞাতঃ প্রযাতি মতিহেতৃতাম্। 
ন সম্ভোজাতবালাদেরুদ্ভবন্তি তথা ধিয়ঃ ॥ 

ন বিশেষাত্মন! যত্র সম্বন্ধজ্ঞ'নসম্ভবঃ | 

তত্রাপ্যক্ত্যেব সাম'ন্যবপেণ তদুপএঞ়হুঃ ॥ 

অন্নুশাদে 

% এন্ডাগ্লাদি ণ' বিকৃতি-কর্ম্মস্থলে কার্য্যমাত্রের উপদেশ-বাক্য হইতে 

ইতিকর্তব্যতাবিষয়ে যে ] প্রকৃতিভূতকণ্্নসাদৃশ্টের বোধক বাক্যের কল্পন৷ 
হন্। [অর্থাৎ ইতি-বর্তব্যতা বুঝাইবার জন্য শবের দ্বার প্রধান-কর্ম্ম- 
সাদৃশ্টের উপদেশ করিতে হয়। তদ্ব্যতিরেকে এন্দ্রাগ্নাদি কর্ণ্মকে বিকৃতি- 
কর্ম বলিয়া উপদেশও অনুপপন্ন হয় ।] অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য 

যে, এই সকল স্থলে ব্যাপ্তি গ্রহণ সম্ভবপর নহে বলিয়া এই শ্রক্তার্থাপত্তিই 

অপ্রতিত্বশ্বিভাবে উপস্থিত হুইয়া থাকে । এবং সেই শ্ন্তার্থাপান্তঘার! 
সর্ববরে শয়মাণবাক্যের অংশভৃত অশ্রায়মাণশব্দের কল্পনা করা হয়। 

কিন্তু শব্দকল্পনার পরিবর্তে অর্থকল্লন! স্বীকার করিলে সেই অর্থটা 

একমাত্রবেদবোধ্য হইতে পারে না। [অর্থাৎ সেই কল্পিত অর্থের পক্ষে 

* রক্াগ্াদৌ সৌমিকঃ ভ্তাদৈতিকে| বা ছ্বয়োরিহ। 
.... সম্ভবানৈচ্ছিকোইহস্ত্যোহত্র স্তাৎ কপালাদি-লিঙ্গতঃ ॥ ভ্যার়মাল-_অ: ৮, পাঃ ১, অঃ ৪ 

+. 'আতিদেশিকে তি কর্তব্য তাকত্বম্ বিকৃতিত্বম্। ইতি ন্তায়প্রকাশ-টীক|। 

হত চোতকাদ্বরানগা প্রাপ্ত কর পরনকতিশবোন বিবক্ষিতম্। ইতি ারগ্রকাশ:, গত্রা্ঃ ৭২। 

তেন প্রাৎমিকাবিিপ্রতিপাদিত-মমগ্রেভিকরতব্যতাকদব পরকৃতিত্রমিতি ফলিতদ্। ইতি স্ার-প্রকাশটাকা। 
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' প্রমাণরাজ বেদের সহায়তা পাঁওয়। যায় না।] অতএব যট্-প্রমাপ-মূলক 

এই অর্থাপত্তিকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিতে হুইবে। ( ইহাই মীমাংসক- 
গণের মত।) কিন্তু বিচার করিয়। দেখিতে গেলে অর্থাপত্তির স্বতন্ত্র- 

প্রমাণতা রক্ষ! করা যায় না; ইহা অনুমান হইতে ভিন্ন হয় না, এবং ব্যাপ্তি- 
ব্যতিরেকে একটা বস্ত্র অপর বস্তুর সাধক হইতে পারে না, ব্যান্তিও অজ্ঞাত 
থাকিয়া অনুমিতির কারণ হয়না । সম্ভোজাত বালকদিগের তথা কথিত- 

ভাবে অর্থাপত্তি ঘটে না। যে স্থলে বিশেষরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব 
তাদৃশস্থলেও সামান্যভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে। [অর্থাৎ সম্োজাত 
শিশুদের বিশেষরূপে ব্যাণ্ডিজ্ঞান না হইলেও সামান্যরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান হাদ্। 

স্থতরাং তাহাদের পক্ষে অর্থাপত্তির সম্ভাবনা! ন। থাকিলেও অনুমান সম্ভব । ] 

অপি চ তেন বিনা! নোপপগ্যতে ইতি চ ব্যতিরেকভণিতিরিয়ং ব্যতিরেক্ষ্চ 
প্রতীতঃ তম্মিন সত্যুপপদ্ভতে ইত্য্বয়মক্ষিপতি ৷ অন্থয়ব্যতিরেকৌ৷ চ 
গমকম্য লিঙ্গন্য ধন্ম ইতি কথমথাপত্তির্নানুমানম। কেবলব্যতিরেকী 

হেতুরন্বয়মূল এব গমক ইতি বক্ষাণামঃ। যাশ্চ প্রতাক্ষাদিপূধিবকাঃ শক্তি- 
কল্পনায়ামর্থাপত্তয় উদাহৃতাঃ তাশ্চ শক্তেরতীন্দ্রিয়ায়া অভাবাছ্ 
নিধিষয়া এব। ্ 

স্বরূপাছুস্তবৎ কাধ্যং সহকাধু্পবুংহিতাৎ। 
নহি কল্পযিতুং শক্তং শক্তিমন্ামতীব্ডিয়াম্ ? 

| অন্যুন্বাদ 

আরও একটী কথা এই যে, তাহার অভাবে অনুপপন্ন হয় ইহ। আবার 
ব্যতিরেকের কথা, এবং ব্যতিরেক প্রতীত হুইয় অন্বয়ের অনুমাপক হুইয়! 
থাকে, এবং অন্বয় ও ব্যতিরেক অনুমাপক লিঙ্গের ধর্ম । [অর্থাৎ যেখানে 

তদসত্বে তদসত্তারূপ ব্যতিরেক থাকিবে, সেখানে ততসত্বে তৎসন্তারূপ 

অন্বয়ও থাকিবে, এই প্রকার নিয়ম আছে। স্থতরাং যেহেতু সাধ্যের 
সাধক হয়, তাহাতে অহ্বয় এবং ব্যতিরেক উভয়ই বর্তমান থাকে । অতএব 
অর্থাপত্তি অনুমানের অন্তর্গত হইবে ন৷ কেন ?] যাহ! কেবল ব্যতিরেক্ষী 

হেতু, তাহাতেও অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান করিতে হইবে। তাহার পর লেই হেতু 
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সাধ্যের সাধক হয়, এই কথ! পরে বলিব। এবং প্রত্যক্ষাদিষড় বিধপ্রমাণ- 

মূলক যে সকল অর্থাপত্তিকে শক্তিরূপ প্রমেয়ের পক্ষে প্রমাণরূপে 

উল্লেখ করিয়াছ, তাহারা আবার অতীন্দ্রিয় শক্তির মিথ্যাত্বনিবন্ধন 

প্রমেয়হীনই হইয়া পড়িতেছে। কারণ--সহকারী কারণের সাহাষ্যপ্রাপ্ত 

প্রধান কারণ হুইতে উতুপগ্ভমান হয় বলিয়া কাধ্য নিজ নিজ কারণ 

হইতে অতিরিক্ত কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির সাধনে সমর্থ নহে। 

ননু শক্তিমন্তরেণ কারকমেব ন ভবে। যথা পাদপং ছেত্মনসা 

পরশুরুঘ্ম্যতে, তথা পাদুকাগ্পৃযৃগ্ভম্যেত, শক্তেরনভ্যুপগমে হি দ্রব্য- 
স্বরূপাবিশেষাৎ্ সর্বন্মাৎ সর্ববদ। কারধ্যোদয়প্রসঙ্গঃ। তথ]! হি বিষদহন- 

যোর্মারণে দাহে চ শক্তাবনিষ্যমাণ।য়াং মন্ত্রপ্রতিবদ্ধায়াং স্বরূপ প্রত্যভিজ্ঞায়াং 

সত্যামপি কাধ্যোদাসীন্যং যদ্ দৃশ্যতে, তত্র কা যুক্তিঃ, ন হি মন্ত্রেণ স্বরূপ- 
সহকারিসানিধ্যং প্রতিবধ্যতে। তন্য প্রত্যভিজ্জায়মানত্বাৎ। শক্তিস্ত 

প্রতিবধ্যতে ইতি সত্যপি দ্বরূপে সংস্পি সহকারিষু কাধ্যানুৎপাঁদে যুক্তঃ। 
কিঞ্চ সেবাছ্র্জনাদিসাম্যেৎপি ফলবৈচিত্র্যদর্শনাদতীন্দ্িয়ং কিমপি কারণং 

কল্পিতমেব ধর্্মাদি ভবন্তিঃ অতঃ শক্তিরতীন্দ্রিয়া তথাহভ্যুপগম্যতামিতি। 

অঅন্যুলাঁদে 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, শক্তিস্বীকারব্যতিরেকে 

কারকই হয় না। [ অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার অনুকূলশক্তিশালী, তাহাই 
কারক হইয়া থাকে । স্ৃতরাং শক্তিম্বীকাঁর না করিলে কারকত্বই থাকে 
না।] যেরপ বৃক্ষচ্ছেদনে ইচ্ছুক ব্যক্তি কুঠারের উত্তেলন করে, তন্রপ 

পাঁছুকাদিরও উত্তোলন করা উচিত। কারণ _শক্তি স্বীকার না করিলে 
দ্রব্যের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য না থাকায় সকল বস্তু হইতে সকল সময়ে সকল 
কার্যের আপত্তি হয়। তাহারই সমর্থন করিতেছি। বিষপান করিলে 
মৃত্যু হয়, এবং গৃহে অগ্নি-সংষোগ করিলে গৃহদাহ হয়; উক্ত মৃত্যু এবং 
দ্াহক্রিয়ার কারণের অনুসন্ধান করিলে ইহা! বুঝা যায় যে, বিষ এবং অগ্নিগত 

শক্তিই তাহার কাঁরণ। কিন্তু মন্ত্রপ্রয়োগ-ছারা এ শক্তি পরতিরুদ্ধ হইলে 
দেই সময়ে তৎ তণ শক্তির আশ্রয়ীভূত বিষ এবং অগ্নির স্বরূপগত কোন 
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পরিবর্তন ন| হইলেও সেই বিষ এবং অগ্নি জীবন-নাশ ও দাহ-ক্রিয়৷ সম্পন্ন 
করিতে সক্ষম.হয় ন! যে দেখা! যায়, সেই পক্ষে কি যুক্তি? [অর্থাৎ 

শক্তিম্বীকাঁর ব্যতীত অন্য কোন যুক্তি পাওয়া যায় না ] কারণ-_মন্ত্রের দ্বারা 

ত২ তং দ্রব্যের স্বরূপ এবং সহকারী কারণগুলির যেগ প্রতিবদ্ধ হয় ন।। 

কারণ-__ততকালে বিষাদির স্বরূপ এবং সহকারী কারণগুলির যোগ 

পূর্ববভাবেই প্রতীয়মান থাকে৷ কিন্তু (মন্ত্রের দ্বারা) বিষগত, জীবননাশিনী 

শক্তি এবং বহ্ছিগত দাহিক! শক্তি প্রতিবদ্ধ হয় বলিয়া বিষাঁদিগত স্বরূপ 

এবং সহকারী কাঁরণগুলি থাকিলেও কাধ্যের অনুৎপত্তি যুক্তিযুক্ত হয়। 

আরও একটা কথা_সেবাদি এবং উপাঞ্জনাঁদর তুল/তা থাকিলেও 

স্ুখরূপফলগত পার্থক্য দেখা যায় বলিয়। তোমরা! ধন্মাদিকে অতীন্দ্রিয় 

কিছু কারণ কল্পনা করিতে ক্রটী করনাই। অতএব অতীন্দ্রিয় শক্তিকে 
সেই ভাবে কারণ স্বীকার কর। এই পধ্যন্ত আমাদের কথা । 

তদেতদনুপপন্নম। য২ তাবছুপাদাননিয়মাদিত্যুক্তম্। তত্রোচ্যতে। 

নহি বয়মগ্য কিঞ্চিদভিনবং ভাবানাং কাধ্যকারণভাব মুখাপয়িতুং শরু,মঃ | 

কিন্তু যথা প্রবৃন্তমনুসরন্তে। বাবহরামঃ। ন হন্মদিচ্ছয়া আপঃ শীতং শময়স্তি 

কশানুর্বা পিপাসাম্। তত্র ছেদনাদাবন্বয়বাতিরেকাভ্যাঁং বৃদ্ধব্যবহারাছ। 

পরশ্বধাদেরেব কারণন্থমধ্যবগস্ছাম ইতি তদেব তদধিন উপাদক্পহে ন' 
পাছুকাদীতি । 

তন্নুশ্বাদে 

এই মতটা যুক্তিবিরুদ্ধ। গ্রহণে নিয়ম থাকিবার জন্য এই কথা যে 
বলিয়াছ, [অর্থাৎ ছেদনকালে কুঠারাদির গ্রহণ কর! হয়, কিন্তু পাদুকাদির 
গ্রহণ করা হয় না, ইহা হুইতে বুঝা যাইতেছে যে, কুঠারাদিতে ছেদনের 
অনুকূল শক্তি আছে। তাদৃশ শক্তি পাদুকাদিতে নাই, এইজগ্ ছেদনকালে 
পাদুকাদির গ্রহণ করা হয় না। এই কথ| যে বলিম়াছ ] সেই পক্ষে 
বলিতেছি। আমরা এখন ভাবপদার্থসন্বন্ধে কোন প্রকার নৃতন কার্য্য- 
কারণভাবের উত্থাপনে সক্ষম নহি। কিন্তু চিরাগত কার্য্যকারণভাবের 

অনুসরণ করিয়। ব্যবহার করিতেছি মাত্র। [অর্থাৎ আমরা এই 
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কার্ধ্যকারণভাবের আবিষর্তা নহি।] কারণ-_আমাদের ইচ্ছায় জল 

শীতনিবারক বা অগ্নি পিপাসানিবারক হয় না। [ অর্থাৎ জলের পিপাসা" 

নিবৃত্তির পক্ষে বা অগ্নির শীতনিবৃত্তির পক্ষে বে কারণতা৷ আছে, আমাদের 

ইচ্ছায় তাহার পরিবর্তে অন্যের কারণত৷ ঘ্বটিতে পারে না।] সেই 
ছেদনাদির পক্ষে অন্বয়ব্যতিরেক হইতে ব৷ বৃদ্ধব্যবহার হইতে কেবলমাস্ত 

কুঠারাদির কারণতা জানিতে পারিতেছি। অতএব ছেদনার্থ কুঠারাদিকেই 
গ্রহণ করে, পাুকাদিকে গ্রহণ করে না, এই পত্যস্ত আমাদের কথ!। 

ন চ পরশ্ধধাদেঃ স্বরূপসন্নিধানে সত্যপি সর্ববদ। কার্য্যোদয়ঃ, স্বরূপব 

সহকারিণামপ্যপেক্ষণীয়ত্বা সহকাধ্যাদিসন্নিধানহ্যা জর্বদাহনুপপত্েঃ। 

সহকারিবর্গে চ% ধর্মাদিকমপি নিপততি, তদপেক্ষে চ কার্যোৎপাদে 

কথং সর্বদা ততসম্ভবঃ। ধর্্মাধর্ময়োশ্চ কার্ধ্যবৈচিত্রযবলেন 1 কল্পনম- 
পরিহাধধ্যম্। তয়োশ্চ ন শক্তিত্বাদতীন্দরিয়ত্বম। অপি তু স্বরূপমহিন্সৈব 

£গরমাণাদিব। 

অন্নু্াদি 

এবং (মুখ্য কারণ ) কুঠার!দির অবিকৃত ভাব থাকিলেও ছেদনান্দি- 

রূপ স্বীয় কার্য্যের নিয়ত-প্রসক্তি নাই। কারণ__ছেদনাদি-কার্যে অবিকৃত 
কুঠারাদি যেরূপ অপেক্ষিত, সেরূপ সহকারী কারণগুলিও অপেক্ষিত 
থাকে। এ সহকারী কারণগুলির সহিত মুখ্য কারণের যোগ সর্বদা] 
ঘটে না। কারণ-_এ সহকারী কারণগুলির মধ্যে, অদৃষ্টও অস্তভূক্ভি, 
এবং কার্ধ্যমাত্রের উৎপত্তি সেই অদৃষ্টের সাপেক্ষ বলিয়া কেমন করিয়! 
সর্বদা কার্যের আপত্তি হইতে পারে? [অর্থাগ অনৃষ্ট ফলোম্মুখ ন! হইলে 
কাধ্য হয় না।] কাধ্যবৈচিত্র্য রক্ষা করিতে গেলে অদৃষ্টকে অবশ্যুই 
কারণ বলিতে হইবে। এবং সেই অদৃষ্ট শক্তি বলিয়া অতীন্দ্রিয় নহে, 
পরম্ত মন এবং পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় তাহা স্বভাব্তঃই অতীন্দ্রিয়। 

+ চো হেতে।। ৃ 
€, ইৈরিজাকাত্যরলেন ইতি মুলে পাঠ। 
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যদপি বিষদহনসন্নিধানে সত্যপি মন্ত্র প্রয়োগাৎ তৎকার্য্াদর্শনং তদপি 
ন শক্তিপ্রতিবন্ধননিবন্ধনমপি হু সামগ্রযন্তরানুপ্রবেশহেতুকম্। ননু 
মন্ত্রিশ! প্রবিশতা তর কিংকৃতম্? ন কিঞ্চিং কৃতম্। সামগ্র্যন্তরং তু 
সম্পাদিতম্, কাচিদ্ধি সামগ্রী কম্যচিৎ কাধ্যস্ত হেতুঃ। স্বরূপং তদবস্থ- 
মেবেতি চেৎ। যগ্যেবমভক্ষিতমপি বিষং কথং ন হন্যাঁৎ ? 

তন্মুলীদে এ 

বিষ এবং অগ্নি থাকিলেও প্রতিকূল মন্ত্রের প্রয়োগদ্বার। বিষকার্ষ্য 
জীবননাশ এবং অগ্নিকার্য্য দাহের যে অদর্শন, তাহাঁও বিষগত এবং 

অগ্নিগত শক্তির প্রতিরোধনিমিন্তক নহে, পরম্ (প্রতিকূল মন্ত্রে 
অভাবগীও) জীবননাশপামগ্রী এবং দাহসামগ্রীর অন্তর্গতত্বহেতুক। 
[ অর্থাৎ প্রতিকূল মন্ত্রের অভাবও কথিত সহকারী কারণ-সমুহের 
অন্তর্গত বলিয়া মন্ত্রপ্রয়োগকালে এ অভাব না থাকায় কথিত কারণ- 
সমূহ কার্ধের প্রাক্কালে অনুপস্থিত। স্ৃতরাং বিষক্রিয়া ও অগ্িক্রিয়া 
প্রতিরুদ্ধ। ] আচ্ছা ভাল কথ! _এখন বক্তব্য এই যে, মন্ত্রপ্রয়োগ- 
কারী মন্ত্রপ্রয়োগদ্ধার। যদি বিষাদিগত শক্তির প্রতিরোধ না করিল. তবে 

সেই স্থানে আসিয়া মন্ত্রপ্রয়োগ করিয়! কি করিল? তুত্তরে নৈয়ায়িকের 
বক্তবা এই যে. মন্ত্রপ্রয়োগকাঁরী কিছুই করে নাই, কিন্ত কেবলমাত্র 
সামগ্রীর পরিবর্তন করিল। [ অর্থাৎ মন্ত্রপ্রয়োগ করায় অন্যতম কারণ 

মন্ত্রাভাবকে নিবৃত্ত করায় অন্যান্ত সহকারী কারণকে ছূর্ববল করিয়া দিল । ] 

কারণ __কার্যবিশেষের সামশ্রীবিশেষ কারণ। [অর্থাৎ কতকগুলি 

কারণ একত্র হুইলেই কার্য হয় না, সমগ্র কারণগুলি একত্র 

হইলেই কার্য হয়।] যদি বল যে, (মন্ত্প্রয়োগ-দ্বার। ) বিষ এবং 
অগ্নিতে স্বরূপগত কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য না হওয়ায় কার্য হইল না 

কেন? তাহাঁও বলিতে পার না। যদি এই কথ! বল, তাহা হইলে 
অভঙক্ষিত হইলেও বিষ জীবন নাশ করে না কেন ? 

তত্রাস্তসংযোগা গাপেক্ষনীষমস্তীতি চেম্বন্ত্রীভাবোহপ্যপেক্ষ্যতাম্। দিব্য- 

করণকালে ধন ইব মন্ত্রোৎপানু প্রবিষ্টঃ কাধ্যং প্রতিহন্তি। শক্তিপক্ষেহপি 

৩৯ 
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বামন্ন্ত কো ঝাপারঃ ? মন্ত্র হি শক্কের্নাশো! ব! ক্রিয়তে প্রতিবন্ধে। 

বা নতাবননাশঃ। মন্ত্রাপগমে পুনস্তৎকা ধ্যদর্শনাৎ । প্রতিবন্ধস্ত স্বরূপ" 

স্তৈব শক্তেরিবাস্ত। 

অনন্যুবাদ 

সেই কর্র্ধ্ে ( জীবন-নাশ রূপ কার্ষো ) সংযোগাদি বিষের অপেক্ষণীয় 

হইয়া থাকে। [ অর্থাৎ রসনার সহিত সংযোগাদিও সহকারী কারণ। ] 

প্রেই কথ। যদি বল, তাহ! হইলে বলিব বে, মন্ত্রীভাবকেও ( সহকারী 

কারণরূপে) অপেক্ষ। করু ₹*। শপথ-ক্ষিয়াকালে ধর্মের ন্যায় মন্ত্রও 

অসক্ষিতভাবে থাকিয়া (বিষাদি-ক্রিয়ার ) প্রতিরোধক হয়। [ অর্থাৎ 

কোন পাপকার্্য কোন ধান্মিক ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হইলে ধান্মিক 

ব্যক্তি শপথ করেন যে, আমি যদি এই কর্ম করিয়া থাকি তবে আমার 

পুত্র মরিবে. ইত্যাদি-রূপ। কিন্তু তাহার ধর্ম এ শপথবক্রিয়ার বিষয়ীভূত 

পূত্রনাশের প্রতিরোধক হয়। সেরূপ মন্তরও প্রযুক্ত হইয়া অলক্ষিতভাবে 

বিষা্দি-ক্ষিয়ার প্রতিবন্ধক হুইয়! থাকে । যাহার অভাব কারণ, তাহাকে 

প্রতিবন্ধক বলে। ] শক্তিপক্ষেই বা মন্ত্রের কি কার্ষ্য, তাহ। জানিতে 

ইচ্ছা করি। [অর্থাৎ শক্তিপক্ষে মন্ত্রের কোন কাধ্য দেখ যায় ন! ।] 

কারণ_ মন্ত্র বিষাদিগত শক্তির নাশ করে কিংবা ব্যাঘাত করে ? 

বিষাঁদিগত শক্তির নাশ করে, এই কথ বলিতে পার না) কারণ মন্ত্রের 

উচ্চীরণ-ক্রিয়। নষ্ট হইলে পুনরায় তাহার কার্য দেখ! যায়। [ অথাৎ 

উচ্চারিত মন্ত্রের ঘবার। যদি শক্তি ন্ট হুইত, তাহা হটুলে উচ্চারণ-ক্রিয় 

নাশের পরও বিষাদি শক্তিহীন হইয়াই থাকিত। শক্তির : উৎপাদক 

কারণ না ঘটলে নষ্উটণক্তি পুনরুদ্ভুত হইতে পারিত না। কিন্তু সেই 

সময়েও বিষাদি-ব্যবহারে অনর্থ ঘটে ইহা দেখ| যাঁয়। | কিন্তু প্রতিবন্ধের 

কথ। যদি বল, তাহা হইলে বলিব যে, শক্তির ন্যায় কেবলমাত্র বিষাদদিরই 

প্রতিবন্ধক হোক্। [অর্থাৎ মন্ত্রকে শক্তির প্রতিবন্ধক ন| বলিয়। বিষাদিরই 

প্রতিবন্ধক বলিব।] . ্ 8০ 
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স্বরূপন্থ কিং জাতং কার্যোদাসীন্যমিভি চেশ তদ্দিতরত্রাপি % সমানম্.। 
স্বরূপমস্ত্যেব দৃশ্যমানত্বাদিতি চেস্হক্তিরপ্যত্তি পুনঃ কাধ্যদর্শনেনানুমীয়- 

মানত্বাদিতি। . কিঞ্চ শক্তিরভ্যুপগম্যমাদা পদাণস্বরূপবন্লিত্যাভ্যুপগম্যেত 
কার্য বা, নিত্যন্বে সর্ববদ1-কার্যোদয়প্রনঙগঃ | সঃকার্যপেক্ষায়ান্ত স্বরূপ- 

ন্তৈৰ তদপেক্ষাহস্ত, কিং শক্ঞ্যা ? কাধ্যত্বে তু শক্তেঃ পদার্ঘস্বরূপমাত্র- 
কাধ্যত্বং বা হ্যাৎ সহকাধ্যাদি-সামগ্রী-কাধ্যত্ং বা। ম্বরূপমাত্রকাধ্যত্বে 

পুনরপি সর্বদা কাধ্যোৎপাদ প্রসঙ্গঃ সর্বদ| শক্তেরুৎপাদাগ। সামগ্রী- 
কার্যত্বে তু কাধ্যমন্ত্র সামগ্র্যাঃ ৭ কিমন্তরালবত্তিন্তা শক্তা।। অশক্তাৎ 

কারকাণ কার্য্যং ন নিস্পগ্ভতে ইতি চেচ্ছক্তির প কাধ্য। 1 তদুৎপত্তাবপ্যেবং 

শত্ঞযন্তর-কল্পনাদনবস্থ। ৷ ্ 

ত্ন্মন্াদে 

বিষাদি অবিকৃত থাকিতে তাহাদের স্বকার্ধ্যে বৈমুখ্য কেন হইল? 
[ অর্ধাৎ মন্ত্রা্দি-প্রভাবে যখন বিষাদিগ 5 স্বরূপের পরিবর্তন হয় নাই, 
স্বরূপটা সমভাবেই রহিয়াছে, তখন কি প্রকারে বিষাদ্দি স্বকার্ধা-সাধনে 
বিমুখ হইল? ] এই কথা যদি বল, তাহ! হইলে তহুন্তরে বক্তব্য এই যে, 

তাহা শক্তিপক্ষেও সমান। 

[ অর্থাৎ শক্তিরও যখন পরিবর্তন হয় না, তখন সমভাবে শক্তি 
থাকিতেই ব| তাহার৷ স্বকার্ধ্য-সাধনে বিমুখ হইল কেন?] বর্দি বল 
যে, স্বরূপ আছেই, যেহেতু স্বরূপ দেখ যায়। [ অর্থাৎ শক্তি-বিরুদ্ধ- 
বাদীর মতে স্বরূপেরু পরিবর্তন বল৷ চলে না, কারণ__স্বরূপের পরিবর্তন 
হইলে তাহা দেখা যাইত। যখন দেখা! যায় না, তখন স্বরূপের পরিবর্তন- 

স্বীকার অনুচিত।] এই কথ! যর্দি বল, তাহ হইলে তহুত্তরে বক্তব্য 
এই যে, শক্তিও আছে, কারণ _-পুনরায় কার্য্য-দর্শন-ছারা তাহার 
অনুমান হইয়। থাকে। [অর্থাৎ শক্তিবাদীও শক্তি দেখ। যায় ন। বলিয়া 

* আদর্পপুস্তকে 'ইতরতোহপি” ইতি পাঠো৷ বর্ততে । 
1 আরশপপুত্তকে 'নামগ্র)াঃ' ইতাংশো শাস্ত। 
$ 'শাভয়পি কাঙাম্* ইত্যাদশপুস্থকপাঠে! ন সমীচীনঃ। 



৩৩৮ হ্ঠায়মঞ্জধ্যাম্ 

শক্তির পরিবর্তন স্বীকার করিবার স্থযোগ পাইবেন না। কারণ- শক্তির 
প্রত্যক্ষ না হইলেও মন্ত্রাপগমে বিষাদির পূর্ব কার্ধ্যকারিত্ব-দর্শন-দ্বার! 
শক্তির পরিবর্তন হয় না, ইহ! অনুমানের দ্বারা বুঝ। খাঁয়।] এই পর্য্যস্ত 
শক্তি-বিরুদ্ব-বাদ। আরও এক কথা, শক্তি মানিতে যদি হয় তাহা 

হইলে সেই শক্তি জাতির ন্যায় নিতা বলিবে, ব! কার্ধ্য বলিবে? যদি 
নিত্য বল, তাহা! হইলে সর্ববদ। কার্যের আপন্তি হয়। কিন্তু যদি এ 
শক্তিও সহ্বকারী কারণগুলিকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে প্রধান 

কারণই সহকারী কারণগুলিকে অপেক্ষ! করুক, শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজন 

কি? কিন্তু যদি এ শক্তিকে কার্য বল, তাহ! হইলে ? শক্তি কেবল 

মাত্র স্বাশ্রয়ভূত একক্জাতীয় বিভিন্ন বাক্তির কাধ্য, ন! সহকারি প্রন্ৃতি 
কারণ-সমষ্টির কার্য্য 1 কেবলমাত্র একজাতীয় স্থাশ্রয়ের কাধ্য যদি 

বল, পূর্ববব্ সর্ববদ। কাধ্যের আপত্তি হয়, কারণ -সর্ববদাই শক্তির 
উৎপত্তি হইতে থাকে । কিন্তু যদি সামগ্রীর কার্য্য বল, তাহা হইলে 

সামগ্রী হইতেই কাধ্য হোক্, মধ্যে শক্তি-ম্বীকারের প্রয়োজন কি ? 

শক্তিহীন কারক হুইতে কার্য্য উত্পন্ন হয় না৷ এই কথ। যদি বল, তাহা 
হইলে বলিব যে, এ শক্তিও ( কারণগত শক্তিও ) কার্য, তাহার উৎপত্তির 
জন্যও শক্ত্যন্তরের কল্পনা! করিতে হয় বলিয়। অনবস্থাদোষ হয়। 

আহ-_দৃষ্টসিদ্ধয়ে হাদৃষ্টং কল্লযুতে, ন তু দৃষ্টবিঘাতায়, শক্যন্তর- 
কল্পনায়াং শক্তি-শ্রেণী-নিম্মাণে এব ক্ষীণত্বাৎ কারকাণাং কাধ্যবিঘাতঃ 

স্যাদিত্যেকৈব শক্তিঃ কল্ল্যতে, তৎকুতোহনবস্থা। ? 

অন্যুনাদ 

শক্তিবাদী বলিয়াছেন__প্রত্যক্ষের অগোচরবস্তত্বীকার না করিলে 
যেখানে দৃষ্টসিদ্ধি হয় না, সেই স্থানে প্রত্যক্ষের অগোচর বস্ত মানিতে 
হয়; কিন্তু দৃষ্ট পদার্থের ব্যাঘাত করিবার উদ্দেশ্টে অদৃষ্টের কল্পন! 

যুক্তিবিরুদ্ধ। বিভিন্ন শত্তির কল্লন! হইলে [ অর্থাৎ পুর্ব পূর্ব কারণগত 
পৃথক্ পৃথক্ শক্তির কল্পন! হইলে ] শক্তিসঙ্বের নির্্মাণেই কারকগুলির 
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দুর্ববলতা-নিবন্ধন মুখ্য কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পাঁরে। [অর্থাৎ শক্তি- 
রূপ গৌণ কাধ্য করিতে করিতেই কারকগুলির সময় অতিবাহিত 
হইয়া পড়িবে,” সৃতরাং মুখ্যকার্্যসম্পাদনের অবসরই পাইবে না।] 
অতএব একটামাত্র শক্তির কল্পন। করা হইয়া! থাকে, সেইজন্য অনবস্থ! 
কোথায়? [অর্থাৎ বিষাদিগতশক্তি স্বীকার করিতে গিয়া এ শক্তির 
উত্পাদকগত শক্তি এবং তাহার উৎপাদকগত শক্তি, এইরূপে শক্তি- 

সঙ্বের কল্পন। করিবার প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র বিষাদদিগন্তশক্তি স্বীকার 
করিব। তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ হইবে না। ] 

অত্রোচ্যতে _যগ্যদৃষ্টমন্তরেণ দৃষ্টং ন সিধ্যতি, ফামমদৃষ্টং কল্লযুতাম্। 
অন্যথাপি তু তদ্ুপপত্তে৷ কিং তছুপকল্পনেন, দূশিতা চান্যথাপ্যুপপত্তিঃ ৷ কল্প্য- 
মানমপি চাঁদৃষ্টং তত কল্পযুতাং যদনবস্থাং নাবহেত ধন্মাদিবং। অপি চ 
ব্যাপারোহপ্যতীব্দ্রিয়ঃ শক্তিবদিষ্যতে ভবন্তিঃ, অন্ততরকল্পনয়ৈব কার্যোপ- 

পত্তেঃ কিমুভয়কল্পনাগৌরবেণ। শক্তমব্যাপ্রিযমাণং ন কারকং কারক- 
মিতি চে তচ্ছক্তং %* তথেতি কথং জানামি ? কাধ্যদর্শনাজ্ ভ্ভাস্যামীতি 

চেদ ব্যাপারাদেব কাধ্যং সেও্ন্যতি। পাদ্কাদেব্যাপ্রিয়মাণাদপি ন পাদপ- 

চ্ছেদো৷ দৃশ্যতে ইতি চেণ, প্রত্যক্ষস্তহি ব্যাপারো নাতীন্দ্রিয়, যতঃ 
কার্য্যদর্শনাত পুর্ববমপি ব্যাপ্রিয়মাণত্বং জ্ঞাতমাযুত্মতা । 

জন্নুন্াল 

ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। দৃষ্টির অগোচর পদার্থ না মানিলে যদি 
দৃষ্ট কার্ধ্যের ব্যাঘাঁত হয়, তাহ! হইলে সেইরূপ স্থলের জন্য দৃষ্টির অগোচর 
পদার্থ মানিতে হয় মানো, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু 
তাদৃশ পদার্থ না মানিলেও যদি কার্য্যহানি না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ 

পদার্থন্বীকারের প্রয়োজন কি? তাদৃশ পদার্থ না মানিলেও কার্য্য- 
হানি হয় না, তাহা পূর্বেব দেখাইয়াছি, এবং যদি নিতান্ত কল্পনাই 

* *তচ্ছকতমিতি তথে'তি পাঠো ন শোভনঃ। 
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করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অদৃষ্ট পদার্থের কল্পনা কর, যাহা ধর্্মাদির 

ম্যায় অনবস্থ।-দোঁষের স্য্টি করিতে পারিবে না। [অর্থাৎ যেরূপ ধর্ম 

এবং অধর্মম দৃষ্টিবহিভূতি পদার্থ হইলেও অনবস্থা-দোষ হয় না বলিয়! 
তাহ। স্বীকৃত হইয়া! থাকে, সেইরূপ অনবস্থ/-দোষ না হইলে অন্য কোন 
অদৃষ্ট পদার্থ-্বীকারেও কোন বাধা নাই। কিন্তু শক্তিরূপ অনৃষ্ট- 
পদার্থের স্বাকারে কথিত প্রকারে অনবস্থা-দোষ হয় বলিয়। তাহার স্বীকারে 

আপত্তি আচ্ছে।] আরও এক কথা, তোমরা শক্তির ন্যায় ব্যাপার 

বলিয়া অপর কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থ মানিয়া থাক। এ দুইটী অতীন্দ্রিয় 
পদার্থের মধ্যে একটামাত্র অতীর্ য় পদার্থ স্বীকার করিলেই যখন চলিতে 

পারে, তখন এ প্রকার ছুইটী পদার্থ মানিয়৷ গৌরবস্বীকারের প্রয়োজন 
কি? শক্তিশালী পদার্থ ব্যাপারহীন হইলে কারক হয় না, ইহা কারক 

যদি হইল, তাহা হইলে তাহা শক্তিশালী এবং ব্যাপারবিশিষ্$ ইহা 
কেমন করিয়া জান? কারধ্্যদর্শন হইতে জানিব এই কথ! যদি বল 
তাহা হইলে তছুত্তরে বলিব, কেবলমাত্র ব্যাপার হইতেই কাধ্যসিদ্ধি 

হুইবে। [অর্থাৎ কার্ধ্যসিদ্ধির জন্য শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজন নাই ।] 

পাহুকাদি ছেদনকার্ষ্ে ব্যাপৃত হইলেও তাহা হইতে বৃক্ষচ্ছেদনকাধ্য 
সিদ্ধ হয় না দেখা যায়, এই কথা যদি বল [ অর্থাৎ কেবল ব্যাপারের 

দ্বারা কার্ধসিদ্ধি হয় না, শক্তিও কার্যযসিদ্ধির অনুকূল, বৃক্ষচ্ছেদনাদি 
কাধ্যে পাছুকাদি ব্যাপৃত হইলেও তাহ! হইতে বৃক্ষাদিচ্ছেদনকাধ্য সম্পন্ন 
হয় না, ইহা দেখ! যায়। এই কথা বদি বল। ] ইহার উত্তরে আমাদের 

বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে ব্যাপার দৃষ্টিগোচর অতীন্দ্রিয় নহে। যেহেতু 
কাধ্যদর্শনের পূর্বেবও কাধ্যে ব্যাপূত আছে ইহ আতুত্মানের পরিজ্ঞাত। 
[ অর্ধাৎ মীমাংসক-মতে কাধ্যদ্বার! ব্যাপারের অনুমান হয়। এ ব্যাপার 

অতীন্দ্রিয়। কিন্তু পাদ্রকা দ-দ্বারা যখন বৃক্ষচ্ছেদন সম্পন্ন হয় না, তখন 

এঁ স্থলে: ছেদনরূপ কান্য না থাকায় পাছুকাদিগত ব্যাপারের অনুমান 
অসম্তব। অথচ তোমর! পাদুকাদি.ছেদনাদি-কান্যে ব্যাপৃত, কিন্তু শক্তির 

মভাবে তাহারা উক্ত কাধ্যে সমর্থ হইল না. ইহ! বুঝিলে কেমন করিয় ? 
পাদুকাদিগত ব্যাপারের প্রত্যক্ষ ব্যতীত পাছুকাদি উক্ত কাধ্যে বাপৃত 
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ইহা জানিবার অন্ত উপায় নাই। হ্থতরাং পাদৃকাদিগত ব্যাপাঁ৫কে 

প্রমাণিত করিতে হইলে এ ব্যাপারকে প্রত্যক্ষের গোঁচর বলিতে হইবে ।] 

কাণ্যানুমেয়ো হি ব্যাপারঃ কাধ্যং বিনা নজ্ঞায়েতেব। কাধ্যং ত্বন্য- 

তরম্মা্দপি ঘটমানং নোভয়ং কল্পয্িতবং প্রভবতীত্যলং প্রসঙ্গেন, প্রকৃত- 
মনুসরামঃ। তন্মাদতীন্দ্রিয়ায়াঃ শক্তেরভাবান্নিধিষয়া যথোদাহৃতাস্ত। 
অর্ধাপত্বয়ঃ। ভবন্ত্যপি বা শক্তিরতীন্দ্িয়ানুমানস্তৈব বিষয়ঃ কার্ধ্য- 
কারণ-পূর্ববকত্বেন ব্যাপ্তিগ্রহণাৎ স্বরূপমাত্রস্ত চ কারণত্বার্ির্বহণাদধিকং 

কিমপ্যন্থ্মাস্যতে স। শক্তিরিতি। 

অন্যুন্াদ 

(ইফ্টাপত্তিও বলিতে পার না) ব্যাঁপারকে কার্যের দ্বার! অনুমান 
করিতে হয়, অতএব কাঁ্াব্যতিরেকে তাহ। জানা যায় না, ইহ ফ্ব সত্য। 

কিন্তু কাব্য ব্যাপার এবং শক্তি এই দুইটার মধ্যে ষে কোন একটা হইতে 
হইতে পারে বলিয়। উভয়ের অনুমাপক হইতে পারে না। আর অধিক কথ 
বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে প্রকৃতবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত 

হইলাম। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, অতীন্দ্িয় শক্তি বলিয়। 
কোন বস্ত্র না থাকায় শক্তিকে অবলম্বন করিয়া যে সকল অর্থাপ্ির 
উদাহরণ প্রদূশিত হইয়াছে, তাহার! নিরবলম্বন হইয়া! পড়িয়াছে। যদি 

' বা অতীন্দ্রিয় শক্তি থাকে, তাহা হইলেও সেই শক্তি একমাত্র অনুমানের 

বিষয়; কারণ _কার্ধ-কারণ-ভাবমূলক ব্যাপ্তিগ্রহণ হইয়া থাকে। 
স্বরূপমাত্রের কারগত্ব-নির্ববাহ হয় ন! বলিয়! স্বরূপ হইতে অতিরিন্ত' কিছুর 
অনুমান করিতে হইবে, তাহ! শক্তি। এই পর্যন্ত আমার কথা। 

শব্দনিত্যতবসিক্ধো তু যাহর্থাপত্তিরুদাহৃতা । 
তশ্যাঃ শব্দপরীক্ষা যাং সমাধিরভিধা শ্বতে ॥ 

অভাবপৃর্িবকাপার্থাপান্তিরন্মানমেব। জীবতো! গৃহাভাবেন লিঙ্গ- 
ভূতেন বহির্ভাবাবগমাৎ। চৈত্রস্ত গৃহাভাবো। ধর্মী বহির্ভাবেন তথ্বানিতি 
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সাধ্যো ধর্ম্মঃ। জীবন্মনুস্যগৃহাঁভাবিত্বাৎ পূর্বেধাপলন্বৈবংবিধ-গৃহাভাবব। 
যথা ধশ্মমী বহ্ছিমানিতি সাধ্যোহ্থঃ ধূমত্বাত পূর্বেবাপলন্ব-ধূমবদিতি। অতশ্চ 
গৃহাদীনাং লিঙ্গত্বাশসঙ্কনমপা করণঞ্চাড়ম্বরমাত্রম্। 

অন্যুবাদ 

শব্দের নিত্যত্বসাধনের জন্য যে অর্থাপত্তির কথ বলিয়া, যখন শব্দের 
বিচার করিব তখন তাহার খণ্ডন করিব। অভাবমুলক অর্থাপত্তিও 
অনুমান-মধ্যে গণনীয়। কারণ-_-জীবিত ব্যক্তির গৃহে অভাব-দ্বারা 
বহির্দেশে অবস্থান জান! যায়। জীবিত চেত্রের স্বীয় গৃহে অনবস্থান পক্ষ, 
সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে বহির্দেশে অবস্থান সাধ্য, জীবিত বাক্তির গৃহে 
অনবস্থানত্ব হেতু । পূর্বেব যত জীবিত ব্যক্তির গৃহে অনবস্থান দেখিয়াছি, 
তাহা বহির্দেশে অবস্থানের নিয়ত-সহচরও দেখিয়াছি। ইহার অনুরূপ 

দৃষ্টান্ত ধূম পক্ষ, সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে বহ্ছি সাধ্য, ধূমত্ব হেতু । যে 
ধূমের সহিত বহ্ছির সামানাধিকরণ্য পরিজ্ঞাত, এতাদৃশ ধূম সপক্ষ। এই 
পর্য্যন্ত আমার কথা। অতএব পূর্বেব যে অর্থাপত্তিকে অনুমান হুইতে 
অতিরিন্ত করিবার জন্য গৃহাদির হেতুত্বের আশঙ্কা ও তাহার খগুন তাহা বৃথ। 
আড়ম্বর। [ অর্থাৎ পুর্ণব-প্রদশিত অনুমান-রীতি জঘন্য, তাহার প্রতিষেধ 

করিয়৷ অর্থাপত্তি রক্ষা কর! সম্ভবপর নহে। পূর্বব-প্রদশিত রীতিটা যদি 
একমাত্র পথ হুইত, তবে তাহার প্রতিষেধে অর্থাপত্তি-রক্ষা সম্ভবপর 

হুইত। কিন্তু তাহা অসৎ পথ, তাহার প্রতষেধে অনুমানের সত্যপথ 
প্রতিরুদ্ধ হয় না।) | 

যৎ পুনঃ প্রমেয়ানুপ্রবেশদূষণমভাধায়ি, তদপি ন সান্প্রতম্্। কিং 
প্রমেয়মভিমতমত্রভব্তাম্? » কিং সন্তামাত্রমুত বহিরেশিবিশেষিতং সত্বম্ ?। 

সত্তামাত্রং তাবদাগমাদেবাবগতমিতি ন প্রমাণান্তর প্রমেয়তামবলম্বতে। 
বহির্দেশবিশেষিতং তু সত্বং ভবতি প্রমেয়ম্, তশ্য তু তদানীমনুপ্রবেশ: 

কুতস্তযঃ ? গৃহাভাবগ্রাহকং হি প্রমাণং গুহ এব সছুপলস্তক-প্রমাণা- 
বকাশ্মপাকরোতি ন বহিঃ সদসত্বচিস্তাং প্রস্ততি । 



শক্কিনিরাকরণম্ ৩১৩ 

অআসন্তুাদ 

অর্থাপত্তিকে অনুমানের অন্তরভূক্ত বলিলে প্রমেয়ানুপ্রবেশরূপ দোষের 
আপত্তি হয়, (স্থৃতরাং অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণ ) এই কথা যে বলিয়াছ, 
তাহাও যুক্তিবিরদ্ধ কথা । কোন্ প্রমেয় আপনাদের অভিমত ? 
সত্তামাত্রই প্রমেয়, কিংবা বহির্দেশে অবস্থানরূপ সত্তা প্রমেয়? কেবল 
সন্ত! [ অর্থাৎ সে পৃথিবীতে আছে, পৃথিবী হইতে অন্তহিত্ট হয়নি ] 
ইহা অন্ত প্রমাণের দ্বারা (জ্যোতিঃশান্্ররূপ প্রমাণের দ্বারা) পূর্বেবেই 
জানিতে পার! গিয়াছে, স্থতরাং তাহাকে অন্য প্রমাণের ছারা প্রমাণিত 

করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বহির্দেশে অবস্থানিরপ জত্তা প্রমেয় 

হইতে পারে, কিন্তু তগ্কালে তাহার অনুপ্রবেশ কোথা হইতে 

আসিবে? [ অর্থাৎ তাহা সুচিন্তিত হইবার পর হেতু হ্থনিশ্চিত হয় 
না, হইলে প্রমেয়ানুপ্রবেশ ঘটিত। কিন্তু পূর্ববনিশ্চিত হেতুর দ্বারাই 
তাদূশ প্রমেয়ের সাধন হইয়া থাকে, অতএব প্রমেয়ানুপ্রবেশ হয় 
না। ] কারণ-_-গৃহবৃত্তি-অভাবের গ্রাহক প্রমাণ কেবলমাত্র গৃহবৃত্তি-সন্তার 

গ্রাহক প্রমাণকে বাধিত করে, বহির্দেশে সন্তা বা অসন্তাবিষয়ক চিন্তার 

কারণ হয় না। [ অর্থাৎ গৃহে অসত্তাগ্রাহক প্রত্যক্ষ প্রমাণ গৃহে সত্তা- 

গ্রাহক প্রমাণকে দুর্বল করিয়া রাখে । প্রত্যক্ষ প্রমাণ একবন্ত্রপক্ষে 

একদা একস্থানে ভাবাভাবগ্রাহক হইতে পারে না। এবং প্রত্যক্ষ 

প্রমাণের দ্বারা অভাব গৃহীত হইলে অন্য প্রমাণের দ্বারা সেই স্থানে 
তাহার সত্তাও গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু কোন প্রমাণ এক স্থানে 
তাবাভাবগ্রাহক হয় না বলিয়। স্থানান্তরে সন্তার পক্ষে বাধক হইতে 
পারে না, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বার বা অন্য প্রমাণের দ্বার গুহে 

অসন্তা প্রমাণিত হইবার সঙ্গে বহির্দেশে সহ! বা! অসত্তাসম্বন্ধে কোন 

চর্চাই পূর্বেব হয় না। অনুগানগম্য বহিঃসত্ত। পূর্বের স্থিরীকৃত হইলে 
প্রমেয়ানু প্রবেশের প্রসক্তি হইত । ] 

বৃত্তস্ত জীবতে। দূরে তিষ্ঠতঃ প্রা্গণেহপি ব1। 
গৃহাভাবপরিচ্ছেদ্দে ন বিশেযোহস্তি কশ্চন ॥ 

না 



৬১৪ হযারদগজধ্যাস্ 

জীবনবিশিষত্বসৌ গৃহামাণে! লিঙ্গতামগ্ুতে, ব্যভিচারনিরাসাৎ। নচ ৃ 

বিশেষণগ্রহণমেব প্রমেয়গ্রহণম। জীবনমন্যাদ্চ্চ বহির্ভাবাখ্যং প্রমেয়ম্। 

ননু জীননবিশিষ্টগৃহাভাবপ্রতীতিরেব বহির্ভাবপ্রতীতিঃ। নৈতদেবম্। 
জীবনবিশিষ্টগৃহা ভাবপ্রতীতেঃ বহির্ভাবঃ প্রতীতঃ, ন তত প্রতীতিরেব বহির্ভাব- 
প্রভীতিঃ। নহি দহনাধিকরণধূমপ্রতীতিরেব দহনপ্রতীতিঃ, কিন্তু ধূমাদম্য 
এব দহন ইহাপি গৃহাভাবজীবনাভ্যামন্য এব বহির্ভাবঃ। পর্ববত- 

হুতবহয়োঃ *সিদ্ধবান্মত্বর্থমাত্রং তত্রাপূর্ববমনুমেয়ম্। এবমিহাপি বহির্দেশ- 
যোগমাত্রমপুর্ববমনুমেয়ম্। 

অতন্মুলাদ 

জীবগণ হইতে দূরে অবস্থিত (মৃত) কিংবা প্রাঙ্গণে অবস্থিতেরও 

গৃহগত অভাবের নিশ্চয়ে কোন প্রভেদ নাই। [ অর্থাৎ মরণের পরও 
গৃহে অভাব হইতে পারে, কিংবা জীবিত ব্যক্তিরও প্রাঙ্গণে থাকার সময়ে 
গৃহে অভাব হুইতে পারে, স্থুতরাং গৃহগত অভাবমাঞ্জই গৃহাতিরিক্ত- 

স্বানে অবস্থানের সাধক হইতে পারে না। ব্যভিচার হয়।] কিন্তু 

সামানাধিকরণ্যসন্বন্ধে জীবনবিশিষ্ট অভাব [অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির 
গুহগত অভাব ] প্রত্যক্ষাত্মক নিশ্চয়ের বিষয় হইয়া (গুহাতিরিক্তস্থানে 
অবস্থানের ) সাধক হইতে পারে, কারণ ( উক্তহেততে ) ব্যভিচার হয় 

ন। এবং একমান্রবিশেষণের গ্রহণ [ অর্থাৎ জীবনের নিশ্চয় গুহে 

ধাহার অভান, তিনি জীবিত আছেন এইপ্রফার নিশ্যয়মাত্রই ] 

প্রমেয়নিশ্চয় নহে । কারণ--জীবন পৃথক এবং বহিদেশে অবস্থানরূপ 
প্রমেয়ও পৃথক । [ অর্থাৎ উক্ত উভয় এক হইলে পূর্বে জীবনের 
নিশ্চয়বশতঃ এবং তাহার পর হেত্তুর নিশ্চয় হওয়ায় প্রমেয়াম্ু প্রবেশ 

ঘটিত। কিন্তু পার্থক্য-নিবন্ধন উক্ত দোষ হইল না ] আচ্ছা, ভাল কথ।, 
এখন বন্তব্য এই যে, জীবনবিশিষ্ট গৃহাভাবের নিশ্চযই বহির্দেশে 
অবস্থানবিষয়ক প্রচীতি। তাহাও বলিতে পার না। কারণ-__-জীবন- 

বিশিষ্ট গৃহাভাবের প্রতীতি হইতে বহির্দেশে অবস্থানবিষয়ক প্রতীতি 



শক্তিনিরাকরণম্ ৬১৫ 
হুইয়! থাকে, স্থভরাং তাহার প্রতীঠিই বহির্দশে অবস্থানবিষয়ক প্রীতি 

নহে, কারণ বন্ধুর অধিকরণে ধূমের প্রভীতিই বঙ্কির প্রীতি নহে। 

কিন্ত বহ্ছি ধূম হইতে অঠিরিক্ত তাহাতে অপুমাত্র সংশয় নাই। এই 

স্থলও জীবনসহকৃত গৃহছগত অভাব হইতে বহিদেশে অবস্থান সম্পূর্ণ 
পৃথকৃ। সেই স্থলে (পর্ধিতো বহ্বিমান এই প্রকার অনুমিতিস্থলে ) 
পর্বত এবং বহি এই উভয় বস্তু সিম্ধ বলিয়া [ অর্থাৎ তাহাদের 

স্বরূপাংশে কোন সংশয় ন1 থাকায় ] কেবলমাত্র মতুপ্ পত্যয়ের অর্থ 

(পর্বত এবং বহিচর সম্বন্ধ ) অসিন্ধ বলিয়া তাহাই অনুমেয় হইয়া থাকে। 

এবং এইস্থলেও বহির্দেশে সম্বন্ধমাত্রই অসিদ্ধ বলিয়৷ অনুমেয় হইবে। 

( বহির্দেশ বা! উক্ত জীবিত ব্যক্তি এখানে অনুমেয় হইবে না । ) 

যদ তু তদধিকং প্রমেয়মিহ নেষ্যাতে, তদা গৃহাভাবজীবনয়োঃ স্ব- 
প্রমাণাভ্যামবধারণাদনর্থক্যমর্থাপত্তেঃ। তক্মাৎ প্রমেয়ান্তরসন্ভানাৎ তন্য 

চ তদানীমননুপ্রবেশান্ন প্রমেয়ানুপ্রবেশো দোষঃ। অর্থাপস্তাবপি চ তুল্য 

এবায়ং দোষঃ। তত্রাপ্যর্থা দর্থান্তরকল্পনাভ্যুপগমাৎ। দৃষ্টঃ শ্রুতে। বার্থোহ- 
স্যথা নোপপস্ভতে ইত্যর্থকল্পনেত্যেব গ্রস্থোপনিবন্ধাৎ। তস্য তন্মা 

প্রতীতিরিতি তত্র ব্যবহারস্থব্রা বাচ্য তৎপ্রতীতৌ। &* তদনুপ্রবেশে দোষ এব। 

স্বভাব-হেতাবিব তদ্বুদ্ধিসিদ্ধা! তৎসিদ্ধেঃ প্রমাণান্তর-বৈফল্যািতি। 

অন্নুাদে 

কিন্তু যদি এইস্থলে সেই অধিক প্রমেয়কে ইচ্ছা নাকর। [ অর্থাৎ 

বহির্দেশি-সম্বন্ধকে প্রমেয় না বল | ] তাহা হইলে গৃহগত অভাব এবং 

গৃহে অবিস্ভমান ব্যক্তির জীবন দুইটীই নিজ নিজ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত 
হইতে পারে বলিয়। অর্থাপত্তি অনাবশ্মক হইয়া পড়ে। (অনুপলব্ি 

অভাবগ্রাহক . প্রমাণ, জ্ঞোতিঃশান্ম জীবনগ্রাহক প্রমাণ আগম। ) 

সেইজন্য অন্য প্রমেয় ( বহির্দেশিযোগরূপ প্রমেয় ) থাকায় এবং তাহ 

* “তত্রাবাচ্যং তত্প্রতীতা"বিতি মূলে পাঠ । 



৬১৬ স্যাঁয়মঞ্জর্যযাম্ 

তংকালে (অনুমিতিপ্রাকৃকালে) জ্ঞাত না৷ হওয়ায় ( অর্থাপত্তির পরিবর্তে 

অনুমিত স্বীকার করিলে) প্রমেয়ানুপ্রবেশরূপ দোষ .হইবে না। [ অর্থাৎ 

অনুমানের পুর্বেব সেই প্রমেয়টা জ্ঞাত হইয়! পুনরায় অনুমানের দ্বারা 
জ্ঞাত ন! হওয়া প্রমেয়ানুপ্রবেশরূপ দোষের প্রসক্তি হইল না! |] 

এবং অর্থাপত্তিতেও উহা পোষধমধ্যে গণনীয়। [ অর্থাৎ অর্থাপত্তি- 

প্রমাণে প্রমেরাগু প্রবেশ দোধমধ্যে গণনীর় নহে, এই কথ। সঙ্গত নহে। 

প্রমেয়ানু প্রথেশ অন্ুমানেও যেরূপ দেব, অর্থাপত্তি-পক্ষেও সেইরূপ দোষ |] 

কারণ সেইক্ষেত্রেও একটী অর্থ হইতে অন্য অর্থের কল্পনা কর! হয়। 
[ অর্থাৎ সেই কল্পিত মর্থটী পূর্বে জ্ঞাত থাকিলে পুনরায় তাহার কল্পনা 
সঙ্গত নহে, অহএব অর্থাপত্তিস্থলেও প্রমেয়ানুপ্রবেশ দোষ। ] কারণ-__ 

দৃষ্ট ঝ শর্ত অর্ব অন্য অর্থের কল্পনা না করিলে অনুপপন্ন হয় বলিয়! 
অর্থের কল্পনা কর! হয় ইহাই গ্রন্থে উপনিবন্ধ আছে। (পুর্বে জ্ঞাত 

থাকিলে কল্পনা করিবার কথ! শাস্ত্রে বলিবে কেন? তাহা হইতে 

তাহার প্রীতি হয়, ইহা সেই স্থলে ( অর্থাপত্তি-স্থলে ) ব্যবহার 

আছে। সেই স্থলে ( অর্থাপত্তি-স্থলে ) সেই কল্পিত অর্থটা শব্দের 

অবাচ্যরপে প্রতীত হয় বলিয়া প্রমেয়ামুপ্রবেশ-দোষ হইবেই। 

[ অর্থাৎ অর্থাপত্তি-স্থলে সেই কল্লিত অর্থের বাচকরূপে কোন শব্দ 

আত না হওয়ায় প্রমেয়ানুপ্রবেশ-দোষ ভইবে। বাচ্যার্থপ্রতীতিস্থলে 
আপ্তোক্তত্বত্্কান শাব্দবোধের পক্ষে কারণ বলিয়৷ এবং বাক্যার্থগোচর- 
বথার্থজ্ঞানবতুক্তত্বই 'মপ্ডতোক্তত্ব* এই প্রকার মীমাংস! থাকায় বাচ্যার্থ- 

প্রতীতিস্থলে আপ্তোক্তত্বজ্তানের কারণতাবাদীর যনে প্রমেয়ানুপ্রবেশ 

ঘটিতে পারে, অর্থাপত্তি-স্থলে তাহার কোন সন্তাবনা' নাই। ] যেরূপ 

অন্থয়ি-হেতুস্থলে অস্বয়ী হেতুর জ্ঞান-ছ্বারা সাধ্যের জ্ঞান হয়, তক্রপ 
ব্যতিরেকি-হেতুস্থলেও ব্যতিরেকী হেতুর ভ্কান-দ্বারা সাধ্যের জান হইতে 

পারে বলিয়।৷ অর্থাপন্জিকে পৃথক্ প্রমাণ বলিবার প্রয়োজন নাই । [ অর্থাৎ 
অর্থাপতি বদি অনুমান হইতে পৃথক্ প্রমাণ হইত, তাহ হইলে অর্থাপত্তি- 
স্থলে প্রমেয়ানু প্রবেশ দোষ নহে, কিন্তু অনুমান-স্থলে দোষ এইরূপ বিশেষ 
নিম করিতে পারিতে, কিন্তু উদ্ত বিশেষ নিয়ম করিবারও উপায় নাই, 
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কারণ -আমর! অর্থাপত্তিকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলি ন।। তাহাও অনুমানের 

অন্তর্গত । ] এই পর্ধ্যস্ত আমাদের কথ|। 

প্রাভাকরাস্ত প্রকারান্তরেণানবমানাদ্ ভেদমত্রাচক্ষতে । অনুমানে গমক" 

বিশেষণমন্যথানুপপন্নত্বমনলং বিনা ধূমেো! 'হ নোপপদ্ভতে ৷ ইহ তু বিপর্য্যয়ঃ, 
গম্যো গমকেন বিনা নোপপগ্ভতে গমো1 বহির্ভাবঃ স জীবতো গৃহাভাবং বিনা 

নোপপদ্ভতে গৃঁহান্নির্গতো৷ জীবন্ বহির্ভবতীতি। ভাষ্মমপ্যেব্ং যোজয়ন্তি। 
দৃষ্টঃ শ্রুতো বার্থোহর্থকল্পন। অর্থান্তরং কল্পয়তীত্যর্থ। যতঃ সা কল্পনা 
প্রমেয়-ছ্বারিকাহন্যথ। নোপপগ্ভতে কল্পামানোহর্ধোহন্যথ! নোপপদ্ভতে। সচ 

গম্য ইতি। | 

অন্ু্াদ 

কিন্তু প্রভাকর মন্য প্রকারে অনুমান হইতে অর্থাপত্তিগত প্রভেদ বলিয়। 
থাকেন। অনুমানস্থলে অন্যথানুপপন্নত্ব অনুমাপক হেতুর বিশেষণ, কারণ 

বহ্ছি বিন। ধুম উৎপন্ন হয় নাঁ। ( ধূম বিনা বহি উপপন্ন হয় না, এই কথা 

ঝলা যায় না। কিন্তু অর্থাপত্তিতে তাহার বৈপরীত্য দেখা যায়। 
অর্থাপত্তিগম্য বিষয় জ্ভাপকের. অভাবে উপপন্ন হয় না (উক্ত স্থলে) 

অর্থাপত্তিগম্য বিষয় বহির্দেশে অবস্থান । 
তাহা! জীবিত ব্যক্তির গৃহে অভাব না৷ ঘটিলে উপপন্ন হয় না। জীবিত 

ব্যক্তি গৃহ হইতে নির্গত হইবার পর বহির্দেশে অবস্থান করিয়া থাকে। 
[ অর্থাৎ ব'দ জীবিত থাকে, অথচ বাড়ীতে না৷ থাকে, তাহা হইলে বাহিরে 
থাকিবেই। ] ইহাই তীহাদদের কথ!। তিনি শাবর ভাস্তেরও এই ভাবে 

সমাধান করেন । দৃষ্ট বা শ্রুত অর্থ অর্থকল্পনার হেতু [ অর্থাৎ অন্য অর্থের 

কল্পনা করাইয়া দেয় ], যে হেতু সেই কল্পন! দৃষ্ট বা! শ্র্ত-রূপ প্রমেয়ের 
ঘার! হয় বলিয়। তাদৃশ প্রমেয়ের অভাব ঘটিলে সেই কল্পন। হইতে পারে ন]। 
সেই কল্পনার বিষয়ভূত অর্থ কল্পনার হেতুর অভাবে উপপন্ন হয় না। 
এবং সেই কল্পনার বিষয়টা অর্থাপত্তিগম্য। [ অর্থাৎ উহ্বাকে বুঝাইবার 

জগ্যই অর্থাপতির প্রামাণ্য । ] এই পর্য্যন্ত তাহার মত। 
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এতদ্রপি গ্রস্থবৈষম্যোপপাদনমাত্রং ন তু নৃতনবিশেষোতপ্রেক্ষণম্। 
গম্যে তাবদগৃ্ঠীতে সতি তদ্গতমনুপপঞ্ভমানত্বং কথমবধার্যেত, গৃহীতে 
হুঁ গমো কিং তদ্গতানু শপন্ভনানত্ব গ্রহণেন ; সাধ্য্তা সিন্ধন্বাৎ | পুবা 

তদ্গতমন্তথানু পপগ্ভমানত্বং গুহীতমাসীদতি চে) অহো মহাননুমানাদ 

বিশেষত, ইদং হি পুর্ববং প্রতিবন্ধগ্রহণমুক্তং স্যাৎ। অপি চ বহির্ভাবস্থ 

গৃহাভাবং বিনাহনুপপন্তিরিতি উক্তে তস্মিন সহি তংস্যাপপন্তিবক্তবা!। 

সা চ কা?” কিমুৎপত্তিঃ জ্ঞন্তর্া। যদি জ্প্তি সা চানুমানেহপি। 
গম্যং গমকং বিন! নাস্তি, তশ্মিন্ সতি অস্তীতি সমানঃ পন্থাঃ। 

তন্নুন্নাদি 

এই উক্তিও পুর্ব গ্রন্থ অ:পক্ষায় পরবন্তী গ্রন্থের শব্দগতৈষম্য-জ্ঞাপক 
মাত্র, কিন্তু অভিনব কোন গবেষণ! প্রদশিত হয় নি। 

অর্থাপত্তি-গম্য বিষয়টি কল্পনার পুর্বে সম্পূর্ণভাবে স্থিরীকৃত না হইলে 
তর্দগত অনুপপদ্ভমানত্ব কেমন করিয়া স্থিরীকৃত করিতে পারিবে? কিন্তু 

অর্থাপাত্তগম্য সেই বিষয়টা পূর্ব গৃহীত হইলে তদ্গহত অনুপপদ্থমানত্বের 
নিশ্চয়ের প্রয়োজন কি? কারণ-_যাহার নিশ্চয় অবশ্যকর্তব্য, তাহার 

নিশ্চয় তো হইয়া! গিয়াছে । [ অর্থাৎ উক্ত গম্যের নিশ্চয়ই অন্ুপপঞ্চমানত্ব- 

বিষয়ক অনুসন্ধানের ফল, সেই নিশ্চয় যখন পুর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে, তখন 
পিষট-পেষণ-সদৃশ অনুপপদ্তমানত্ববিষয়ক অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। ] 
যদি বল যে, পর্বেবে ভগ্তাপকব্যতিরেকে ভজ্ন্কাপ্যের অনুপপদ্ভমানত্ব 

শ্থিরীকৃত. হইয়াছে । [ অর্থাৎ অর্থাপত্তিমূলকভভাপনের * অবাাবহিত পূর্বে 

স্থিরীকৃত হয় নি। ] ইহার উত্তারে অন্য কিছু বলিব নাঁ, কেবল এই কথা 

বলিব। ইহাতে অনুমান হইতে অর্থাপত্তির কি প্রভেদ্দই হয়? [ অর্থাৎ 

কোন প্রভেদই হয় না। ] কারণ--ন্ভাপকব্যতিরেকে জ্ঞাপ্যের অনুপপন্নত্ব- 

গ্রহণই ব্যাপ্তি গ্রহণ, তাহাই পুর্বে কথিত হইয়াছে, এবং আরও এক কথ 

জীবিত ব্যক্তির গুহে মভাব না ঘটিলে বহির্দেশে অবস্থান উপপল্ল হয় না। 
এই কখ। বলিলে গৃহে অভাব ঘটিলে তাহার উপপত্তি হয় এই কথা বল! 
উচিত। এবং সেই উপপন্ডিটী কি প্রকার? উৎপত্তি না জব্ঠি 
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(জ্ঞাপন )1 যদি জ্প্তি-পক্ষ গ্রহণ কর, তাহ হইলে সেই জ্প্তি অনুানেও 
আছে। [অর্থাৎ হেতুর দ্বারা সাধ্যের জ্ীপন অনুমানপ্রমাণেও আছ্ছে। 
জ্তাপক ব্যতিরেকে ভ্গ্তাপ্য বুঝ। যায় না, জ্ঞাপক থাকিলে ভ্ন্তাপ্য বুঝা যায়ঃ 

এই নিয়মটা অনুমানের পক্ষে সমান। [ অর্থাৎ কেবলমাত্র অর্থাপত্তিতে 
এই নিয়ম আছে ইহ! স্বীকার করিলে অনুমান অপেক্ষা অর্থাপত্তির বৈশিষ্ট্য 

প্রদর্শিত হইত। এবং সেই বৈশিষ্টের বশে অর্থাপত্তির প্রয়োজনীয়ত৷ 

প্রমাণিত হইত। কিন্তু উক্ত নিয়ম অনুমানেও আছে, স্ীতরাং উক্ত 

নিয়মের অনুরোধে অর্থাপত্তির প্রয়োজনীয়তা সমর্থনীয় নহে । ] 

উতৎ্পত্তিস্ত গৃহাভাবাদ্ বহির্ভাবস্থয ছুর্ভণ!। 

প্রাক্ সিদ্ধে হি গৃহাভাবে তুগ্পাদঃ ক্ষণান্তরে ॥ 

কারণং পুর্ববসিদ্ধং হি কার্য্যোতপাদায় কল্পতে। 

তেনৈকত্র ক্ষণে জীবন্ ন গৃহে ন বহির্ভবেত ॥ 
তস্মাদ্ যকিঝিদেতৎ। 

অন্যুবাদ 

কিন্তু গৃহগত অভাব হইতে ' বহির্দেশে অবস্থানের উৎপত্তি কোন মতে 

বল! যায় না। [ অর্থা জ্ঞপ্তিপক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাপত্তির প্রয়োজনীয়তা 

রক্ষিত হয় না, এই কথা পুর্বেবে বলিয়াছি। উৎপত্তিপক্ষও অবলম্বনীয় 

নহে, কারণ--গৃহগত অভাব হইতে বহির্দেশে অবস্থান উৎপন্ন হইতেই 
পারে না। স্ৃতরাত্ উত্পন্তির কথা বলা উন্মন্ত প্রলাপতুল্য ।] কারণ 

গৃহগত অভাব পুরে সিদ্ধ হইলে অন্যক্ষণে তাহা হইতে উৎপত্তি হইতে পারে, 
কারণ__পুরবিবস্তী কারণ কার্ষোর উত্পাদক হইতে পারে। সুতরাং ইঠাই 
বক্তব্য যে, জীবিত ব্যক্তি যে ক্ষণে গৃহে থাকে না; সেইক্ষণে বাহিরে 

থাকতে পারে ন।কি? [অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির যে সময়ে গুহে অভাব হয়, 

ঠিক সেই সময়েই বহির্দেশে অবস্থান হয়। উহাদের পৌর্ববাপর্ধ্য হয় না। 
অতএব জীবত ব্যক্তির গৃহে অভাব এবং বহির্দেশে অবস্থানের একক্ষণ- 
বন্তিতা-নিবন্ধন পৌর্ববাপর্যা না। থাকায় কার্যাকারণভাবু হইতে পারে না। ] 
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উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, উশুপত্তির আলোচনা 'এই ক্ষেত্রে 

সি 

এব যদেকে জ্ঞপ্ত মাৎপত্তিকৃতমিহ বৈকষণ্যত প্রে্ষিতনতো ধূমে- 

নামিগম্যতে এব, গৃহাভাবেন বহির্ভাবো জগ্যতেশুপীতি, তদপি প্রত্যুক্তং 

ভবতি। যত্ত, সম্বন্বগ্রহণাভাবাৎ মন্দিরদ্বারবর্তিনস্তদুৎপত্তেরিত্যক্তং তদপি 

ন নুন্দরম্। % 

তসন্যুলাদ 

এইরূপে কতিপয় দার্শনিক অনুমান এবং অর্থাপত্তির জ্ঞ্তি এবং উৎপস্তি- 

কৃত যে বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছেন, যথা ( অনুমান-স্থলে ধূমের ছারা অগ্নি 
শাপিত হইয়াই থাকে ( উৎপাদ্দিত হয় না), ( অর্থাপত্তি-স্থলে ) গৃহগত 
অভাবের দ্বারা বহির্দেশে অবস্থান উতপন্নও হইয়৷ থাকে--এই প্রকার 

বৈলক্ষণ্য, তাহাও প্রতিযিদ্ধ হইতেছে । কিন্তু ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না বলিয়া 
( অর্থাপত্তি অনুমান হইতে পৃথক্ ) কারণ-_-গৃহসন্িকৃষ্ট বস্তর ব্যাপ্ডিগ্রহ 
উৎপন্ন হয় [ অর্থাত সমস্ত ভুবনম্থিত বস্তুর অনুসন্ধান অসম্ভব, একস্থানে 

থাকিলে তাহার অনুসন্ধান সম্ভবপর হইতে পারে, সমস্ত ভুবনের বার্তী- 
গ্রহণ অসম্ভব। অতএব সমস্ত ভুবনের অনুসন্ধান ব্যতীত তাদৃশ বস্তুর 
ব্যাপ্তিগ্রহণ হইতে পারে না] এই কথ যে বলিয়াছ, তাহা আমাদের 

মনোমত নহে। 

এতচ্চ ণ' স্বয়মাশঙ্ক্য ন তৈঃ প্রতিসমাহিতম্। 
,. উদ্দাহরণম্যা্ত, ব্যত্যয়েন প্রদণিতম্ ॥ 

গৃহভাবেন বহিরভাবকল্পনমিতি তব্রৈব তদেব বক্তব্যম্। ইয়মভাবপুর্ধবিকা 
ন ভবত্যেবার্থাপত্তিঃ। যড়র৫াপত্তীঃ প্রতিজ্ঞায়েমামভা বংপুর্বিবকা মর্থাপত্তি- 

ঞমুখকোপনৈয়ায়িককটাক্ষপাতভীতামিহ গহনে হরিণীমিব যদ্ুপেক্ষ্য গম্যতে, 
তদত্যন্তমব্রভবতামনার্য্যজনোচিতং চে্িতম্। 

+ “বন্বন্ধগ্রহণাভাবাদিত্যুকং তদপি ন হুঙারমূ। যন্দিরাশুদ্ধম্ স্বারাবর্ডিনত্তহুৎপত্েঃ । এবং 

পাঠে ন সঙ্গচ্ছতে। 

+ চা হেতৌ। 1 শ্মুক্কেতি পাঠো ন সমীচীন? । 
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- কারণ__অর্থাপত্তির পৃথক্প্রামাণ্যবাদিগণ ইহা স্বয়ং. আশঙ্কা করিয। 
[ অর্থাৎ কথিত স্থলে ব্যাপ্তিগ্রহ হয় কি না? এইরূপ সংশয় করিয়া ] 
ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে না বলিয়! সিদ্ধান্ত করিতে পারেন.নাই। কিন্ত 

পরিবর্তন করিয়া অন্য উদাহরণ দেখাইয়াছেন। সেই উদ্বাহরণটী হইতেছে, 
গৃহগত অস্তিত্বের দ্বার! বহির্দেশে অভাবকল্পন। । এই উদাহরণটয পরিবন্তিত 
ভাবে না বলিয়া পূুর্বেবেই ণলা উচত ছিল। ( উদ্বাহরণের পরিবর্তন করা 

হইল বটে ), কিন্তু এই অর্থীপত্তি অভ'বমূলক অর্থাপত্তির স্থল হইল না। 
ষড়বিধ অর্থাপত্তির প্রতিজ্ঞ। করিয়া অভানমূলক অর্থাপত্তিব স্থল বলিয়া 
যাহা দেখাইয়াছ, বনে হরিণীর ন্যায় তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ নৈয়ায়িকগণের 
কটাক্ষপাতে ভীত সেই এই অর্াপত্তিকে (অরক্ষক অবস্থায়) উপেক্ষা 

করিয়া যে পলায়ন করিতেছ, তাহ] ভদ্রলোক তোমাদের অভদ্রোচিত 

ব্যবহার হইয়াছে । 

ত্বদেকশরণাং বালামিমামুৎস্থজ[ গচ্ছতঃ | 
কথং তে তর্কয়িস্তন্তি মুখমন্তা। অপি স্তিয়ঃ ॥ 

ভাবেনাভাবকল্পনা তু প্রত্যক্ষপুর্বিবকৈবার্থাপত্তিঃ। তন্যা অপিচ ন 
দুরবগমঃ সন্বন্ধঃ। অসর্ববগতস্ত দ্রব্যস্য নিয়তদেশবৃত্তেরকর্েশেন তদি তরদেশ- 

নাস্তিত্বাবধারণাৎ। অনগ্িন্যতিরেকনিশ্চয়ে চ ধুমস্ ভবতাং কা গতিঃ ?. 
যা তত্র বার্তা, সৈবেহাপি নো ভবিষ্যতি । 

অঅন্ুন্াদ 

তোমার একমাত্র শরণাগত [ অর্থাৎ তোমার অবশ্য প্রতিপালনীয় ] এই 
অর্থাপত্তিরূপ রমণীকে ত্যাগ করিয়া গমন করায় অন্ত স্ত্রীলোকও কেমন 
করিয়া তোমার মুখ দেখিবে? [ অর্থাৎ অন্যান্য অর্থাপত্তি রমণীরাও এ 

এক করিয়া তোমার আশ্রয় ত্যাগ করিবে, এবং নিরাশ্রয়। হইয়া তাহারাও 

নষ্ট হইবে।] কিন্তু ভাবের দ্বারা অভাবকর্লানারূপ অর্থাপত্তি একমাত্র 
৪১ 
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প্রত্যক্ষমূলক। | অর্থাৎ উহা ্ রতক্ষমূলক অর্থাপত্তির উদ্দাহরণ হইতে পারে, 
কিন্তু অভাবমুলক অর্থাপত্তির উদ্দাহরণ হইতে পারে না।] এবং সেই 
অর্থাপত্তির স্থলেও ব্যাপ্তি দুর্ডেয় হয় না। [ অর্ধা তাহারও অর্থাপত্তিস্ব 
থাকে না। এ স্থলেও ব্যাণ্ডিগ্রহণ অনায়াসে হইতে পারে। ব্যাপ্ডিগ্রহণ 

যখন অনায়াসে হইতে পারে, তখন উহাকে অর্থাপত্তি না বলিয়া অনুমান 

বলা উচিত,। ] কারণ-_ষে দ্রব্য সর্বত্র থাকে না, স্থানবিশেষে থাকে, 

তদতিরিক্ত হ্রানে তাহার অভাবনির্ণয় অনায়াসেই হয়। বহিশূষ্ক। স্থানে ধৃম 
থাকে না এইরূপ নিশ্চয় হইলে তোমাদের মতে ধূম বহ্ছির সাধনে সমর্থ 

কিনা? সেই স্থলে (ব্যতিরেক-সহচার-নিশ্চয়স্থলে ) সংবাদটী তোমাদের 

যেরূপ হইবে, তাহাই এই শ্থলেও (উক্ত অর্থাপত্তির উদ্াহরণস্থলেও ) 

আমাদের হইবে। 

[ অর্থাৎ উক্ত অর্থাপত্তির উদ্দাহরণ-স্থলেও ব্যতিরেক-সহচার-নিশ্চয়াধীন 

ব্যতিরেকব্যাপ্ডিগ্রহ হয় বলিয়া উহাও অনুমানের ক্ষেত্র । ] 

ন চ ভূয়োদর্শনাবগ্যমানান্থয়মা ব্রৈকশরণতয়। | 
যন্তয বস্তস্তরাভাবো গম্যস্তশ্তৈব দুষ্যুতি। 
মম ত্বদৃষ্টিমাত্রেগ গমকাঃ সহচারিণঃ ॥ 

ইতি কল্পয়িতুমুচিতম্্। অনিশ্চিতব্যতিরেকম্য সাধ্যনিশ্চয়াভাবাদিতি 

দর্শযিদ্যামঃ | পক্ষ্্ীন্বয়ব্যতিরেকোহপি নাগৃহীতোহনুমানাজম্। বহির- 
ভাবসিদ্ধৌ চানুমানপ্রয়োগঃ স. এব যন্তয়া দর্শিতঃ। প্রতিপক্ষপ্রয়োগঃ 
প্রত্যক্ষাদিবিরুত্বত্বান্ধেন্বাভাস এবেত্যলং প্রসঙ্গেন।, শ্রতার্থাপত্তিরপি 

বরাকী নানুমানাদ্ ভিছ্কতে। বচনৈকদেশকল্পনায়৷ অনুপপয্নত্বাদর্থত্য চ 
কার্ধ্যলিজন্য সব্তাৎ। যথা ক্ষিতিধরকন্দরাধিকরণং ধূমমবলোক্য তণ্কারণ- 

মনলমন্ুমিনোতি ভবান্,। এবমাগমা পীনত্বাখ্যং কার্য্যমবধধ্য তণকারণ- 

মপি ভোজনমনুমিনোতু কোহত্তর বিশেষঃ। তওকার্যযতয়। ভূয়োদর্শনতঃ 

প্রতিপন্নত্বা। লিঙন্য তু চিত প্রত্যক্ষেণ গ্রহণং কচিদ্ বচনতঃ ্রতি- 
পন্ধিরতি নৈষ মহান্ ভেদঃ| 
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অন্মবাছ 

এবং পুনঃ পুনঃ সহচারদর্শনদ্বারা জ্ঞায়মান কেবলমাত্র অস্থয়- 

ব্যাপ্তিকে অবলম্বন করিয়া অনুমিতির ব্যবস্থা হইবে না। [ অর্থাৎ 

অনুমিতিমাত্র কেবল অন্বয়ব্যাপ্তিজ্তানজন্য এই কথা বলিলেও কথিত 
স্থলে অর্থাপত্তির উপপাদন হইবে না। ] যাহার মতে বস্ত্রবিশেষের 

অভাব অর্থাপত্তিগমা, তাহারই মত ছুষট। [অর্থাৎ ধাহাঁদের মতে 

অনুপলব্ধি অভাবগ্রাহক প্রমাণ, তীহাবা যদি বস্তুবিশেষের অভাব 

অর্থাপত্তিবূপ প্রমাণের গ্রাহা এই কথা বলেন, তাহা হইলে তাহাদের 

মত পূর্ববাপরবিরুদ্ধ এই কথা বলিব।] কিন্তু আমার মতে 
সহচারীগুলি ( কখনও অন্বয়সহচারী কখনও ব1 ব্যতিরেকসহচারী হেতু) 
অনুমাপক হইয়া থাকে। [অর্থাৎ আমার মতে বিরোধ নাই, কারণ 

আমি অনুপলন্ধি-প্রমাণ মানি না, এবং ভাব এবং অভাব সকলই 

আমার মতে সাধ্য হইতে পারে, যদি তাহ। পূর্বে নিশ্চিত না 

থাকে। অনুমিতির পুর্বে সাধনীয় বিষয়ের নিশ্চয় অনুমিতিপ্রতিবন্ধক, 

এবং এঁ অনুমিতি ব্যাপা হেতুর দ্বারা হয়। এঁব্যাপ্তি অহ্বয়ব্যাপ্তি এবং 
ব্যতিরেকব্যাপ্তি। অস্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান অন্বয়-সহচারনিশ্চয়-দ্বার1! হয় এবং 

ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্কান ব্যতিরেকসহচারনিশ্চয়-দ্বারা হয়। তোমাদের সম্মত 

অর্থাপত্তিক্ষেত্রটা ব্যতিরেকী অনুমানের ক্ষেত্র এই কথা বলা উচিত। ] 

কারণ_ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির ভন্তান না হইলে (স্থলবিশেষে) সাধ্যের 

জঅন্ুমিতি হয় না, ইহ! পরে দেখাইব। পক্ষবুত্তিহেতুনিষ্ঠ অশ্বয়-ব্যতিরেকও 
অনুমানের পূর্বে অনিশ্চিত থাকিয়া অনুমানের উপকারক হয় ন। 
এবং বহির্দেশে অভাব-সাধনের জন্য অনুমানের আকার তাহাই হইবে, যাহা 

“তুমি পুর্বেধে দেখাইয়াছ। উক্ত অনুমানের পক্ষে বিরোধ- সম্পাদনের জন্য 

বদি প্রতিকূল-হেতুর প্রয়োগ কর, [ অর্থাৎ সত প্রতিপক্ষের উদ্ভাবন কর ] 

তাহা হইলে তাহা প্রত্যক্ষার্দির বিরুদ্ধ বলিয়া! হেত্বাভাস ভিন্ন আর কিছুই 

নহে। আর বেশী কথ! বলিবার প্রয়োজন নাই। ছূর্বল শ্রঃতার্থাপত্তিও 

অনুমান হইতে ভিন্ন নহে। কারণ-_-বাক্যের অংশ-কল্পনা করা সঙ্গত 
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নহে, এবং অর্থভূত কার্যযরূপ লিঙ্গ বিদ্ধমান। যেরূপ পর্ববতগুহাম্থিত 

ধূম দেখিয়া! তাহার কারণ বহিচকে অনুমান করিয়া থাক; তক্রপ আও 

ব্যক্তির বাক্য হইতে স্থুলতারূপ কার্যা স্থির করিয়! তাহার কারণ ও 

ভোঞ্জনকে অনুমান কর। এই স্থলে কি বিশেষ আছে? .[ অর্থাৎ 

ভোঙ্গনে অনুমেয়তার প্রতিবন্ধক এইরূপ কোন বৈশিষ্ট নাই, যাহার ফলে 

অন্মমান করিতে ভগ্রমনোরথ হইয়া অর্থাপত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইব? 

সুতরাং এই*প্ঘলে অনুমিতি-স্বীকার অবশ্যকর্তব্য । ] 

কারণ--ভূয়োদর্শনের দ্বারা স্থৌল্য ভোজনের কার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত+ 
কিন্ত কোন স্থলে লিঙ্গের প্রতাক্ষ প্রমাণের দ্বার নিশ্চয় হয়, কোন স্থলে 

বাক্য হইতে নিশ্চয় হয়; অতএব অত্যধিক প্রভেদ হইতেছে না। [ অর্থাৎ 

লিঙ্গের নিশ্চয়ের গ্রভেদ হইলেও তাহার কোন বৈলক্ষণ্য হয় না ]। 

নন ব্চনমপরিপুর্ণমিতি প্রতীতিমেব যথোচিতাং জনয়িতুমসমর্থম্। 
কিং পীনো দেবদত্তে৷ দিব! ন ভুঙ্ক্তে ইত্যঙে৷ ন ভবতি তগুগীনতা প্রতীতিঃ। 
নন ভবতি, সাকাডক্ষা তু ভবতি। ন চ সাকাঙক্ষপ্রতীতিকারিণন্তন্য 
প্রামাণ্যমিতি তদেব তাবৎ পুরয়িতুং যুক্তমূ। তদসও। কস্থাত্র সাকাওক্ষত্বং 

কিং শবস্য কিংবা তদর্থস্তোতন্বিৎ তদবগমন্যেতি। শব্বস্য তাবদর্থ- 

নিরপেক্ষম্তা ন কাচিদাকাঙক্ষ1, অনভিব্যক্তশব্দব। অর্থস্তু সাকাঙকঃ 

সন্নর্থান্তরমুপকল্পয়তু কোহবসরে। বচনকল্পনায়াঃ। &% অবগমোহপ্যর্৫থবিষয় 
এর সাকাঙেক্ষা ভবতি, ন শব্দবিষয়ঃ শ্রোত্রকরণক2। তস্মাদবগমনৈ- 
রাকাঙক্ষ/সিদ্ধয়ে তদর্থকল্পানমেব যুক্তম্। ূ | 

বচনৈকদেশকল্পনমপ্যর্থাবগতিসিদ্ধযর৫থমেবেতি তগুকল্পনমেবাস্ত কিং 
পসোপানাস্তরেণ ? 

8 অন্নুবাঙগ 
আচ্ছা, ভাল কথা, এখন ( অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্যবাদীর প্রতি ) জিজ্ঞাসা 

এই যে, ( শ্রায়মাণ ) বাক্য অসম্পূর্ণ বলয়! [ অর্থাৎ আকাতিক্ষত অবশিষ্ট 
ংশের দ্বার! পুর্ণ না হইলে ] সম্পূর্ণ জ্ঞান-সম্পাদনে অক্ষম । 

ক “অবগম্যোইপ্যর্থবিষয় এব' ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠো ন সমীচীনঃ। 
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শুলকায় দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না .এই বাক্য হইতে ফ্েবদতের 

স্থলিতাপ্রতাঁতি হয় নাঃ ইহা নহে। (ইহা মীমাংসকের উত্তর );কিন্তু 

এ বাক্য হইতে যে স্মুলতার জ্ঞান হয়, তাহ! সাকাঙক্ষ [ অর্থাৎ পর্য।বসিত 
হয় না, এ জ্ঞানের সাধকরূপে এবং এ বাক্যের অংশরূপে অন্য বাক/কে 

অপেক্ষ। করে। ] এবং সাকাঙক্ষ প্রজীতির জনক বলিয়া সেই বাক্য প্রমাণ 

নহে। অতএব সেই বাক্যেরই ( অপেক্ষিত অংশের দ্বারা ) পূরণ কর! 

উচিত। তাহা মসঙ্গত। এই স্থলে কে সাকাঙক্ষ ? শব্ক তাহার অর্থ 
বা তাহার প্রতীতি ৪ যদি বল, শব্দই আকাঙক্লায করে ( অপেক্ষা করে), 
তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যেরূপ ( অর্থ-নিরপেক্ষ ) অবাক্ত 
শব্দ শব্দান্তরের অপেক্ষা করে না। তন্রপ অন্য শব্দও কেবলমাত্র 
শব্দান্তরের অপেক্ষা করে না. কিন্তু অর্থ এবং শব্দ উভয়ের অপেক্ষা করে। 
যদি বল, অর্থই অপেক্ষা করে, তাহা হইলে ত্বুন্তরে বক্তব্য এই যে, 

কিন্তু অর্থ যদি সাপেক্ষ হয়, তাহা! হলে অর্থ অর্থীন্তরের অপেক্ষা করুক। 
বাক্যকল্পনার কি প্রয়োজন? (ইহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে 
শব্দকল্পনারূপ শ্রুভার্ধাপত্তি অনাবশ্যক। ) যদি ভ্গ্তানকে সাপেক্ষ বল, 

তাহ! হইলে তদুন্তরে বক্তব্য এই যে, জ্ভ্ানমাত্রই সাপেক্ষ নহে, কিন্তু 

অর্থবিষয়ক জ্ঞানই সাপেক্ষ হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ন্তয শব্দবিষয়ক 
প্রত্যক্ষাত্মক জ্তান অপেক্ষ। করে না। (অতএব “পীনে!। দেবদতো৷ দিবা 
ন ভূঙ্ক্তে” এই বাক্যের শ্রবণ রাত্রিকালীন ভোঞ্জনরূপ অর্থের কল্পক 

হইবে না।) সেই জন্য জ্ঞানের নিরাকাঙক্ষতা-সম্পাদনের জন্য সেই. অর্থ- 
কল্পনাই উচিত। রাক্যের একদেশ-কল্পনাও শর্থজ্ঞান-সম্পাদনের উদ্দেশ্যই 
হইয়া থাকে, অতএব অর্থকল্পনাই হোক, অন্ত উপায় অবলম্বন করিবার 

প্রয়োজন নাই। 

যত্ত, কল্পযমানস্যাবৈদিকত্বমর্থন্ত প্রাপ্পোতীতি। তত্র বচনকল্পনা-. 
পক্ষে সৃতরামবৈদিকঃ সোহর্থঃ হ্যাৎ। কঙল্প্যমানস্য বচনস্য বেদাদস্থাত্বাৎ। 

শ্রহতোহনুমিতশ্চ দ্বিবিধঃ স বেদ এবেতি চে, শ্রোতার্থঃ শ্রোতার্থামুমিতো 

দ্বিবিধঃ স বেদার্থ, এব ভবিষ্যতীতি কিং বচনসোপানান্তরকল্পনয়। 
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তেন শ্রায়মাণবেদবচনপ্রতিপাস্তার্থ-সামর্থালভ্যত্বাদেব তস্য বেদাশর্থত! ভবিষ্যুতি। 

সর্ববথ! ন বচনৈকদেশবিষয়া শ্রুতার্থাপত্তিঃ শ্রেয়সী । 

অন্নুতাদ 
অর্থ কল্পনা করিলে এ কল্পিত অর্থের অবৈদিকত্বদোষ ঘটে- এইরূপ 

দোষদর্শীর "প্রতি বক্তব্য এই যে, সেই ক্ষেত্রে অর্থ-কল্পন! ন! করিয়। যদি 

বাক্য-কল্পনার পক্ষ অবলম্বন কর, তবে সেই কল্পিত বাক্যের অর্থও 

স্পঞ্টভাবে অবৈদিক বল! যাইতে পারে । কারণ- সেই কল্লিত বাকাটা 

বেদভিম্ন। যদি বল যে, শ্ুত এবং কল্পিত উভয়ই বেদ, তাহা! হইলে 

আমরা বলিব যে, শ্রুত্যর্থ এবং শ্রত্যর্থ-ঘবার৷ কল্লিত অর্থ উভয় বেদার্থই 

হইবে। ম্বতরাং বাকারূপতিন্ন-উপায় কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। 
অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, শ্রায়মাণবেদবাক্যের ত্বারা 

প্রতিপান্ত অর্থের সামর্ধের বলেই এঁ কল্পিত অর্থটা লভ্য হয়ওায় তাহাও 

পদার্থের মধো গণ্য হইবে। কোন প্রকারে বাক্যাংশের কল্পনার জন্য 

শ্রুতার্থাপত্তির সমর্থন কর! প্রশস্ততর নহে। 

শ্রত্যেকদেশকল্পনাপক্ষপ্রতিক্ষেপাচ্চ তদতীক্দ্িয়তয়া সম্থন্ধগ্রহণমঘটমান- 

মিতি যছুক্তং তদপি প্রত্যুক্তম। অর্থে তু সামান্যেন সম্বন্ধ গ্রহণমপি 

সুপপাদম্। তত্র তত্র বজ্ঞাদেরর্থন্া ধিকা্ধ্যাস্র্থত্তরাসম্বদস্য % দৃষ্টস্বাদিতি। 

প্রাভাকরাম্ব দৃষ্; শ্রুোতো বেতি ভাম্তং লৌকিকঘভিধানাস্তরমেবেদ- 

মুপলন্ধিবচনমিতি বর্ণযস্তঃ শ্রুতার্থাপত্তিং প্রত্যাচক্ষতে। শরায়মাণন্তৈব 
শবন্য তাবত্যর্থে সামর্ঘ্যমুপগচ্ছ্তত্তর্ৎ শাবকমেব প্রতিজানতে, 

বাক্যন্য দূরা বিদুরব্যবস্থিত গুণা শুকরিয়া ্ ভনেককারক কলাপোপরক্তকার্ধ্যাত্মক- 

বাক্যার্থপ্রতীতাবিষোরিব দীর্ঘদীর্ধো ব্যাপারঃ। অবিরত-ব্যাপারে চ শব্দে 

স! প্রভীতিরুদ্েতি, তদ্ব্যাপার়বিরতৌ নোদেেতি, তদৃ্পাদককারকাভাবাৎ। 

+ “অধিকারাভর্থাস্তর! সন্দ্ধত্তে'তি পাঠো ন সমীচীনঃ | 



অর্থাপত্ডেরনুমানেহন্তর্ভাবঃ হণ 

অনুরাগ 
এবং সেই অর্থনী (রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থ টা) অতীন্ট্রিয় বলিয়া 

ব্যাপ্তিগ্রহণ ঘটে ন! [ অর্থাৎ 'রাত্রৌ ভুঙ্ক্তে” এইরূপ শব্দের পরিবর্তে 
যর্দি রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থের কল্পনা কর, এবং সেই অর্থটী 
প্রত্যক্ষগম্য না হওয়ায় তাহার ব্যাপ্ডিগ্রহণ অসম্ভব হয়] এই কথা যে 
বলিয়াছে; শ্রায়মাণ বাক্যের অংশকল্পনাপক্ষ প্রতিবিদ্ধ হওয়ায়। তাহারও 

প্রতিবাদ হইয়াছে । 

কিন্তু অর্থবিষয়ে সামান্যভাবে বাপ্তিগ্রহণেরও অনায়াসে উপপাদন 
করা যাইতে পারে। কারণ-_সেই সেই স্থলে যজি প্রভৃতি ধাতুর অর্থ 

যাগাদির ( অভিধায়ক শব্দের দ্বারা অনুপস্থাপিত ) অধিকারী প্রভৃতি 

অন্য অর্থের সহিত অব্যভিচাররূপসম্থন্ধসূত্রে আবদ্ধ ইহ! দেখা 'যায়। 
[ অর্থাৎ “বিশ্বজিত যজেত” ইত্যাদি স্থলে অধিকারী বর্তী শব্দের দ্বারা 
অভিহিত ন! হইলেও যাগ ক্রিয়া, ক্রিয়াসম্পাদন কর্তৃহীন নহে, ক্রিয়াসম্পাদন 
কর্তৃহীন হইতেই পারে না, ক্রিয়ামাত্রই কর্তৃসন্বদ্ধ ইহা ভূয়ঃ-সহচার- 
দর্শন-সিদ্ধ। অতএব যজি ক্রিয়াও কর্তৃরূপ অর্থান্তর-সন্বদ্ধ, ইহা সামান্যমুখী 
ব্যাপ্তি নিশ্চয়বলে স্মিরীকৃত হইতে পারে। ] 

এই পর্য্যন্ত আমাদের কথা । প্রভাকর 'দৃষ্টঃ শ্রুমতো। বা” এই ভাস্তটাকে 
শ্রঃতার্থাপত্তির সাধক বলেন না, তিনি ইহা একটী লৌকিক উক্তি মাত্র,'ইহা 
একটী উপলন্ধি-হেতু বাক্য এই ভাবে বর্ণন৷ করিয় শ্রতার্থাপশ্ির প্রত্যাখ্যান 
করেন। শ্রায়মাণ শব্দমাত্রের সম্প্ণার্থবোধনে সামর্থ্য থাকায় সেই অর্থকে 
(রাত্রিকলীন ভোকঞজনরূপ অর্থকে) শান্দ বলিয়। প্রতিজ্ঞাসহকারে 

সমর্থন করিয়া থাকেন। বাক্যের সন্নিহিত অসম্সিহিত (আশবোধ্য ও 

বিলম্ববোধ্য ) গুণ, গুণভিন্ন (দ্রব্যাদি) ক্রিয়। প্রভৃতি নানাধিধ কারকের 

সহিত কার্যাস্বরূপ “ক্যার্থপ্রতীতিরূপ কার্ষের পক্ষে বাণের গ্তায় নিকট 
হইতে দূর এবং দুর হইতে দুরতর পর্যান্ত অবাধিত ক্রিয়। হইয়া থাকে। 
[ অর্থাৎ বাণ যেরূপ নিকটস্থ এবং দুরস্থ সকল লক্ষাকেই সমভাবে বিদ্ধ 
করিতে পারে, কারণ-_ভাহার গতি অব্যাহত, তদ্রপ শবও নিকটস্থ এবং 



দুরপ্থ ( আশু প্রতীতির গোচর ও বিলম্বে প্রতীতির গোচর ) সর্বববিধ 
অর্থকেই সমভাবে প্রকাশ করিতে পারে, কারণ--উভয়বিধ অর্থের সহিত 

তাহার সম্বন্ধ অব্যাহত ।] এবং যতক্ষণ পর্যান্ত শব্দের ক্রিয়া নিবৃত্ত না হয়, 

ততক্ষণ পর্যান্ত সেই প্রতীতি. উৎপন্ন হইতে থাকে। সেই ক্রিয়া নিবৃত্ত 

হইলে প্রভীতি উৎপন্ন হয় না। কারণ--সেই প্রতীতির উৎপাদক কারণ 

থাকে না। ্ 
[ অর্থাৎযতক্ষণ শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ শব্দ অর্থবোধ করাইতে কুন্টিত 

নহে, পর পর সকল অর্থেরই বোধ করাইয়া! দেয়। শক্তি উৎপত্তি- 

বিনাশশীল, অধিক সময় থাকে না, একবার নিবৃত্ত হইলে উৎ পাদক না 

থাকিলে শব্দ শক্তিহীন হইয় কার্ষাকারী হয় না । ] 

ডি্লীলী ূ 

: । প্রভাকরম চানুষায়ী প্রকরণপঞ্চিকাগ্রন্থকার প্রমাণপরায়ণনামক পঞ্চম 

প্র্করণে প্রথমে আশঙ্কা করিয়াছেন যে, দৃষ্টার্থাপত্তির যায় শ্রুতার্থাপত্তিও 
প্রমাণ হইবে না কেন যাহা অবগত হইলে অনুপপাস্তি নিবৃত্ত 

হয় সেই বিষয়ে অর্থাপত্তি প্রমাণ, এই যুক্তি অনুলারে শরুতার্থাপত্তিও 

প্রমাণ হুইতে পারিবে। কারণ-_-শব্দও অবগত হইলে পুর্ববশ্রুত বাক্যের 
অসম্পর্ণতাবশতঃ বিষ্মান অনুপপত্তি নিবৃত্ত হয়। ন্ুতরাং শব্দ-বিষয়েও . 
অর্থাপত্তি প্রমাণ হওয়া উচিত। শব্দকল্পনামূলক অর্থাপত্তিই শ্রাহার্থাপত্তি, . 

এইরূপ আশঙ্কা করিয়। সমাধান করিয়াছেন যে, 'রাত্রো 'ভুড্ক্তে' 
এই প্রকার শব্ধ পরিজ্ঞাত হইলেও দিবসে অভুক্ত চৈত্রের গীনত্ব-সন্থন্ধে 

অনুপপত্তি নিবৃত্ত হয় না, যতক্ষণ প্রাত্রিততে ভোজন করে" এইরূপ অর্থের ভন্তান 

না হয়। অতএব অর্থের জ্ানই বিশেষ অপেক্ষিত, কারণ-_ শব্দই যদি 

অপেক্ষিত হয়, তাহা! হইলে প্রসিদ্ধার্থক প্রচলিত শব্দের পরবর্তে বস্ত। 

যদি অপ্রসিদ্ধ “যামিন্য মি” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করে, তাহ হইলে 

অনভিজ্ঞ শ্রোতা এ প্রকার বাক্য গুনিলেও প্রসিদ্ধার্থক পর্বববাক্যশ্রানণ- 

'জন্ত বিষ্তমান অনুপপত্তির অনিরাসবশতঃ ভোঞ্নাভাবসন্বেও পীনত্বজ্ঞান- 
নিবন্ধন" বিস্ময়সাগরেই নিমগ্ন থাকিয়া যাঁয়। অতএব জ্ায়মান অর্থই 
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অন্ুপপত্তি-নিবারক ; জ্ঞায়মান শব্দ নহে। ন্মুতরাং শ্রতার্থাপত্তি-স্বীকারের 

প্রয়োজন নাই। আরও এক কথা এই যে, তাহাই স্বতন্ত্র প্রমাণ, যাহার 

ফলীভূত প্রমিতি বিজাতীয় । কিন্তু শ্রতার্থাপত্তিও যদি স্বতন্ত্র প্রমাণ 
হয়, তাহা হইলে তাহার ফলীভূত প্রমিতিও বিজাতীয় হইবে। কিন্তু 

শ্রুতার্থাপত্তিস্থলে ফলীভূত প্রমিতি শব্দকল্পনানন্তর উৎপদ্ভমান বলিয়! 
তাহাকে শাব্ষবোধ বলিলেই চলে, ম্থতরাং ফলীভূত প্রমিতির 
বৈজাত্যতভজ হইল। ম্তরাং শ্র্তার্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ ১বলা সঙ্গত 

শহে। কিন্তু বেদান্তপরিভাষার মতে ফলীভূত প্রমিতির বৈজাত্য 

আছে, কারণ-_-এঁ মতে উপপান্ভ জ্ঞানই অর্থাপত্তি প্রমাণ, এবং উপপাস্ত- 

বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা ষে উপপাদক-কল্লনা, তাহাই ফলীতভূত প্রমিতি এবং 
তাহাও অর্থাপত্তিপদবাচ্য। 

প্রভাকরবিজয়নামক গ্রন্থে আরও কথা আলোচিত আছে, তাহা 

হইতেছে এই যে, যে শব্দটার কল্পনা করিতে যাইতেছে, তাহ! সার্থক ইহা 

বলিতেই হইবে। কারণ নিরর৫থক শব্দের এই ক্ষেত্রে কোনই উপযোগিত। 

নাই । নিষয়বোধব্যতীত শ্রোতার আকাঙক্ষা। নিবৃত্ত হইবে কেন ?. যদি 

সার্থক শব্দ অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশশবকল্পনার সঙ্গে শক্তিবাদী 
মীমাংসকের মতে ২টা শক্তিরও কল্পনা! করিতে হয়! একটী শব্দগত, আর 

একটী অর্থগত। শব্দগত শক্তি বাচকতাশক্তি, অর্থগত শক্তি উপপাদনশক্তি, 

স্থতরাং দ্বিপ্রকারশক্তিকল্পনার জন্য গৌরব হইয়া পড়ে। কিন্তু কেবল- 
মাত্র অর্থকল্পনা করিলে কেবল উপপাদনশক্তি স্বীকৃত হওয়ায় দ্বিবিধ- 

শক্তিকল্পনাজন্ত গৌরবের কশাঘাতে পড়িতে হয় না, এবং প্রভাকর- 

মতানুবর্তী প্রকরণপঞ্িকাকার প্রমাণপরায়ণনামক পঞ্চম প্রকরণে 
বলিয়াছেন__-'অন্থত্র তাবৎ সবিকল্পকে শব্দস্ত স্মৃতিবিষয়তাহঙগীকরণীয়! । 

এবঞ্চেত্যত্রাপি শ্মৃতিবিষয় এব শব্দোহস্ত ম! ভূত তন্ত প্রমাণবিষয়তা। অতঃ 

শ্রুতার্থাপন্তিরপি শব্গ্রাহিণী ন ভবতি, কিস্তৃপপাদকার্থগ্রাহিণ্েবেতি 

স্থিতম্।৮ অর্থাৎ অন্যান্য সবিকল্পকভ্ভানস্থলে শব স্মৃতির বিষয় হয় 

(অনুভূতির বিষয় হয় ন৷ ) ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব 

এই স্থলেও শব্দ স্মৃতিবিষয়ই হোক, প্রমাণগোচর না হোক ।, অতএব 

৪২ 
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শ্রুতার্থাপত্তি স্বীকার করিলে অর্থাপত্তিজন্য সবিকল্পকজ্ঞানের পূর্বে শব্দকে 
অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের গোচর বলিতে হইবে, এবং তাহা বলিলে 

সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়। অতএব শ্রুতার্থাপত্তি শব্দের গ্রাহক নহে, কিন্ত 

অর্থেরই গ্রাহক । 
তাহাই যদি হইল, তাহ। হইলে শব্দকল্পনার জন্য শ্ররতার্থাপত্তি-স্সীকারের 

প্রয়োজন কি? যদিও শাব্বোধ সবিকল্পক-জ্ভান,। তথাপি বাদৃশ 
সবিকল্পক-ঞ&ান শব্দবিশিষট-অর্থের ভ্্ানস্বরূপ, তাদৃশ সবিকল্পক-জ্ঞঞানের 
পুর্ববে শব্দ স্মৃতির বিষয় হইয়া থাকে । শাব্বোধ শবজন্ অর্থত্ান, 

শব্দবিশিষ-অর্থের জ্ঞান নহে, সুতরাং তাদৃশজ্ঞানের পুর্বেব শব স্মৃতি- 
বিষয় না হইলেও ক্ষতি নাই। প্রভাকরবিজয়নামক গ্রন্থের তাৎুপর্য্যের 

আলোচনার দ্বার উহ! প্রভাকরের অভিপ্রায় বলিয়া আমার মনে হয়। 

কিংবা শাব্দবোধের পুর্বেবেও পুর্ব পুর্ব শ্রুতশব্দ নষ্ট হওয়ায় তাহারা প্মৃতির 

বিষয় হইয়া থাকে, ইহা প্রকরণপঞ্চিকার বাক্যার্থমাতৃকাবৃত্তিনামক 

গ্রন্থের আলোচনা-দ্বারা! বুঝ! যাঁয়। গ্রস্থগৌরবভয়ে অধিক আলোচন৷। 

হইন্কে বিরত হইলাম । 

ভর্তৃহরির মতে সকল জ্ঞানই শব্দানুবিদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন__ 

“ন সোহস্তি প্রহ্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে । 

অন্ুবিদ্ধমিব জ্ভানং সর্ববং শব্েন ভালতে ॥৮ 

কুমারিলের মতে সবিকল্লপকঃপ্রত্যক্ষের পুর্বেব সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের 

বিষয়ীভূত অর্থের অভিধায়ক শব্দের স্মৃতি হয়। এবং এ শব্দ নামরূপে 
সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত অর্থের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। 
কুমারিলের মতানুষায়ী শান্ত্রদীপিকাকারের কথায় ইহা বুঝ! যায়। শাস্- 

দীপিকাকার প্রত্যক্ষপ্রকরণে বলিয়াছেন__. ট 

“্বিকল্লয়তা হি পুবানুড়ৃতং জ্ঞাতিবিশেষং সংজ্ঞাবিশেষঞ্চানুল্ুত্য হেন 
পুরঃস্থিতং বস্ত বিকল্পায়িতব্যম্” ্ 

অর্থাৎ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষসম্পাদনের পূর্ব্বে পুর্ববানুডৃত গোত্বাদি 
জাতিকিশেষ এবং গ্লো-মহিষ প্রভৃতি নামবিশেষ স্মরণ করিয়! সম্মুখীন বস্ধ- 
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বিশেষকে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় করিবে। এই জন্যই নাম-জাত্যা।দ- 

যোঞনাপূর্বক সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। শান্ত্রনীপিকাকারের 
কথায় সকল সবিকল্পক জ্ঞানের পুর্বে শব স্মৃত হয়, ইহা! পাওয়। যায় না। 

শ্রুহার্থাপত্তি কৃমারিলের অনুমোদিত। শ্রতার্থাপন্তি প্রভাকরের সম্পূর্ণ 

অননুমোদিত। প্রভাকরবিজয়নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার নন্দীশ্বরও তাহার 

সমর্থন করিয়াছেন, এবং শব্দবিশিষ্ট অর্থের সবিকল্পক-্্রানের পুর্বে শবের 
স্মৃতিবিষয়ত্বস্থাপন ও অনুভূবিষয়ত্বগুনের পরে উপসংহারে ইহাই 
বলিয়াছেন যে, শ্রঃতার্থাপত্তি শ্বীকার করিলে কথিত নিয়মের ব্যাঘাত ঘটে, 

কারণ-_শ্রুত্ার্থাপত্তি স্বাকার করিলে শব্দের কল্পনা করিতে হয়, এবং এ 
কল্লিত শব্দটা অর্থাপত্তিবোধ্য হওয়ায় প্রমাণের বিষয় হইয়৷ পড়ে, স্মৃতির 
বিষয় হইতে পারে ন। ) স্তুতরাং প্রাগুক্ত নিয়মের ব্যাঘাত হয়। মগ্ররীকার 

এই আলোচন। ন। করিলেও শ্রতার্ধাপত্তিখগুনোদেশ্যে এই আলোচনা 
করিলাম। নৈয়ায়িকগণ সবিকল্পক-জ্কানের বিষয় শব্দবিশিষ্ট অর্থ এই কথা 
স্বীকার করেন না। তাহা যদ্দি হইত, তাহা হইলে বালমুকার্দির সবিকল্পক- 

তন্তান হইত না। ভাম্তকার বাৎস্তায়ন এই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। & 

বৃন্ধব্যবহারতশ্চ শব্দেধু ব্যুতপান্তমানো লোকস্তথাভূতবাক্যব্যবহারিণো 
বৃদ্ধান্ পশ্যন্ বাক্স্ত চ ভাদৃশবাক্যার্থে সামর্থামবধারয়তি। তদনুবর্তীনি তু 

পদানি তশ্মিন্ নৈমিত্তিকে নিমিন্তানি ভবন্তি। নৈমিত্তিকানুকুল্যপর্যযালোচনয়! 
কচিদশ্রায়মাণান্তপি তানি নিমিন্ততাং ভর্জন্তে। বিশ্বজিদাদৌ -ম্বর্গকামাদি- 

পদব। কচিচ্ছয়মাণান্যপি তদননুকৃলত্বাৎ পরিত্যঙ্যন্তে, যন্যেভয়ং হুবি- 
রাত্তিমার্ছেদিতিব | * কৃচিদন্থাস্থিতানি তদনুরোধাদম্তঘৈব স্থাপ্যান্তে, 
প্রযাজশেষেণ হবীংধ্যভিঘারয়তীতিৰ€ | 

অন্ুলাদ 

এবং ব্ৃন্ধব্যবহার হইতে শব্দবিষয়ে শিক্ষা পাইবার যোগ্য ব্যস্তি 

বৃদ্ধদিগকে শব্দবুত্পাদ্দনে সমর্থবাক্যের ব্যবহার করিতে দেখিলে 
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( অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে ) বৃদ্ধকথিত বাক্যের তাদৃশ অর্থে সামর্থ্য আছে 

ইহা নিশ্চয় করে। কিন্ত্ত সেই বাক্যের অন্তভূক্ত পদগুলি নিমিস্তাধীন 
( অনাকস্মিক ) সেই বাক্যার্থবোধের পক্ষে নিমিত্ত হইয়! থাকে । 

1 অর্থাৎ উক্ত বাক্যার্বোধ আকম্মিক নহে, উহা নৈমিত্তিক। 

নৈমিত্তিক বলিয়৷ যে বাক্যের অসংস্ষ্ট কেহ নিমিত্ত হইবে তাহা নে, 
কিন্তু উক্তবাক্যসংলগ্ন পদগুলিই উক্ত বাক্যার্থবোধের নিমিত্ত। ] 

নৈমিত্তিক বাক্যার্থবোধের পক্ষে কাহারা অনুকূল, ইহার পর্য্যালোচনা 
করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, কোন স্থলে সেই পদগুলি শ্রর্গতিগোচর ন৷ 

হইলেও এ বাক্যার্থবোধের প্রতি নিমিত্ত হইয়। থাকে । 

যেরূপ বিশ্বজিৎ প্রভৃতি স্থলে [ অর্থাৎ “বিশ্বজিতা যজেত' ইত্যাদ্িপ্থলে ] 

স্বর্গকাম এই পদটা শ্রতিগোচর না হইলেও সমগ্র বোধের প্রতি নিমিত্ত হয় 
(ন্ব্গকামী বিশ্বজিৎ যাগের দ্বারা স্বর্গসাধন করিবে, ইহাই সমগ্র 

বাক্যার্থবোধ ), কোনস্থলে পদগুলি শ্রতিগোচর হইলেও সমুদ্দিতবাক্যার্থ- 
বোধের প্রাতি অনুকূল ন৷ হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়, যাহার.উভয় হুবিঃ ( অর্থাৎ 

হবনীয় দ্রব্য ) নষ্ট হয় এইস্থলের ন্যায়। [ অর্থাৎ এইস্থলে উভয়-পদটী 

শ্রঃতিগোচর হইলেও সমগ্রবাক্যার্থবোধের প্রতি নিমিত্ত না হওয়ায় উভয়- 

পদের অর্থ সমগ্রবাকার্থাবোধের বিষয় হয় না । ] 

কোনস্থলে অনিমিত্তভাবে অবস্থিতকে মুখ্যের অনুরোধে অনিমিত্ততাবেই 
রাখিতে হয়। যেরূপ প্রষাজ-যাগাবশিষ্টের দ্বার! হবনীয় দ্রব্যের অভিঘার্ণ 

( বেষটনপূর্ববক অভিষেচন ) করা হয় । 
দর্শ এবং পৌর্ণমাসযাগে উভয় হবনীয়গ্রব্যের প্রস্তাবে শ্রুতিতে আছে 

যে, 'ষস্তোভয়ং হবিরাত্তিমার্ছেৎ, 'এন্দরং পঞ্চশরাব 'মোদনং নির্ববপেৎ। 
ইতি। যাহার উভয় হুবনীয় দ্রব্য নষ্ট হইবে, সেই যাগকারী ইন্দ্রদেবতাকে 

উদ্দেশ্য করিয়া পঞ্চশরাবপরিমিত ওদনের আহুতি দান করিবে । উক্তপ্রকার 

আহুতিদানও একটা যাগ। এখন এইস্থলে এই বলিয়৷ একটা পুর্ববপক্ষ 
উপস্থিত হইতেছে যে, যখন এখানে উভয়শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন 
উত্য়হবনীয়দ্রব্যের নাশই কথিত যাগের নিমিত্ত, একত্রব্যের নাশ নিমিত্ত 

নহে। এবং কেবলমাত্র নাশকেও নিমিত্ত বল! চলে না । কারণ-_-নাশ- 
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শব্দটা সাপেক্ষ, নাশ বলিলে কাহার নাশ তাহা বলিতে হইবে” স্থতরাং 
নাশের উল্লেখ করিলে তাহার প্রতিযোগীর উল্লেখ করিতে হইবে । এবং 

হবিঃশব্দের সহিত উভয়-শব্দের সমভিব্যাহার থাকায় উভয়-শব্দের অর্থও 

সমগ্রবিশিষ্টার্থের মধ্যে ধর্তব্য। এই প্রকার পুর্ববপক্ষকারীর প্রতি 
সিদ্ধান্তবাদীদের বক্তব্য এই যে, কেনলমাত্র নাশকে নিমিন্ত বল। যায় না; 

কারণ__নাশ-শব্দটা সাপেক্ষ বলিয়! প্রতিযোগিবাচক কোন শব্দের উল্লেখ 

করিতে হইবে। ম্ুৃতরাং প্রতিযোগিবাচকরূপে হবিঃশব্দের* উল্লেখ করায় 

হবিঃশব্দের অর্থই বিবক্ষণীয়, ইহা বলিতে হইবে। সেই পর্য্যন্ত বলিলেই 

প্রীতঃকালীন এবং সায়ংকালীন উভয়প্রকার হবনীয় দ্রব্যের নাশ ও 

কোনস্থলে ইন্দ্রদেবতার উদ্বোশ্যে পঞ্চশরাবপরমিত ওদনের দ্বার যাগের 

নিমিত্ত হইবে, কোনস্থলে বা একপ্রকার হবনীয়দ্রব্যের নাশও নিমিত্ত 

হইবে, [ অর্থাৎ অন্যতরের নাশ নিমিত্ত হইবে । ] সুতরাং একপ্রকার 

হবনীয়দ্রব্যের নাশ বা কথিত প্রকার ২টা হবনীয়দ্রব্যের নাশ এই অন্যতরের 

মধ্যে একটী মাত্রকে নিমিত্ত বল চলিবে না। অতএব উপসংহারে 

ইহাই বক্তব্য যে, উক্তস্থলে উভয়-শব্দটার উল্লেখ থাকিলেও তাহা মহা- 
বাক্যের অংশরূপে ব্যবহৃত হইবে না। উভয়শব্দের অর্থটী সমগ্রবাক্যার্থ- 

বোধের নিয়ত বিষয় হুইবে ন| বলিয়। উভয়শব্দটা কথিত বাক্যার্থবোধের 
নিমিত্ত নহে। 

এই সম্বন্ধে মাধবপ্রনীত জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪র্থ 

পাদের বষ্ঠাধিকরণে (৩৩২ পৃষ্ঠায়) কথিত আছে যে, 

“জার্তে৷ পঞ্চশরাবো যঃ স দোহদ্য়সংক্ষয়ে। 

একনাশোহপি বা গ্ভোহস্ত হবিরছুভয়োক্তিতঃ ॥ 

হবিরার্তাক্তিমাত্রেণ নিমিত্ত পধ্যবস্তাতি । 
উভয়োক্ত্যবিবক্ষায়ামেকনাশোহপ্যসৌ ভাবে ৮ 

নাশ হইলে পঞ্চশরাবপরিমিত ওদনের আন্ুতি দিতে হয়, এই প্রকার বিধি 

আছে। কিন্তু এ প্রকার ঘাগের নিমিত্ত ছুইটী হবনীয়দ্বব্যের নাশ বা একটা 
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হবনীয়ব্রব্যের নাশ? (ইগই বিচাধ্যবিষয়সন্ন্ধীয় প্রশ্ন) হবিঃশবের 

ম্যায় উভভয়-শব্দের যখন উল্লেখ আছে, তখন দুইটা হুবনীয় দ্রব্যের নাশই 
কথিত প্রকারে আহ্ছতিদানের নিমিত্ত ইহা বলিতে হইবে। (ইহাই 

পুর্ববপক্ষ ) হুবনীয় দ্রেব্যের নাশমাত্রকে উল্লেখ করিলেই কথিত প্রকারে 
আহ্'তদান করিবার নিমিত্ত কি তাহা সম্পূর্ণভাবে কথিত হইতে পারে। 
উভ্য়নাশকে নিমিন্তভাবে উল্লেখ না|! করিলে ও একনাশঘ্বারা ও উক্ত কার্য 

সম্পন্ন হইতে প্বারে। (ইহা সিদ্ধান্ত ) 

অনির্ত্তভাবে অবস্থিতকে অনিমিত্ততভাবে রাখিবার দৃষটানস্তরূপে 
মীমাংসকগণ যাহা! বলিয়াছেন; তাহার পরিচয় জৈমিনীয়-গ্যায়মালা- 

বিস্তরে ধর্থ অধ্যায়ের ১ম পাদে চঠ্দ্দশাধিকরণে ( ২২৮ পৃষ্ঠায় ) বিবৃত 
আছে-- রী 

“অভিত্বর্য্য প্রযাজানাং শেষেণ হবিরত্র কিম্। 

শেষধারণতৎপাত্রে কার্যে নে৷ বাভিঘারণম্ ॥ 

নান্থথা তেন তে কাধ্যে ন কার্যে গ্রতিপত্তিতঃ ৷ 

প্রাজাপত্যবপায়াশ্চ ন কোহপ্যর্ধোইভিঘারণাঁৎ ॥৮ 

প্রযাজযাগাবশিষ্টস্বতৈর দ্বারা হবনীয়দ্রব্যের অভিঘারণের ব্যবস্থা 

আছে। এখন এখানে জিদ্ঞান্য এই যে, অভিঘারণের উদ্দেশ্যে প্রযাজ- 

যাগাবশিষ্ট ঘ্বতের সংরক্ষণ এবং তাহার জন্য পাত্রান্তরের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে, না! অভিঘারণের প্রয়োজন নাই। ( উত্তর ) সর্বত্র প্রধাযাগাবশিষ্ট 

দ্বতের সংরক্ষণ-কণম্মীটা যদি কোন সংস্কারক কর্ম হইত, তাহ. হইলে 
সর্বস্তরে করিতে হইত। কিন্তু উহ! সংস্কারক কণ্ম নহে। প্রজ্জাপতি- 

দেবতার উদ্দেশ্টে প্রদাতব্য বপার (চব্বার) প্রযাজযাগাবশিষ্ট দঘ্বৃতের 
দ্বারা অভিঘারণ করিবারও প্রয়োজন নাই। [ অর্থাৎ প্রদেয় দ্রব্যের 

রুক্ষতানিবারণের ন্ন্থ অভিঘারণ, হবনীয় পশুর বপার (চব্ৰীর) 
রুক্ষতা! ন৷ থাকায় অভিঘারণ ব্যর্থ । ] ী 



অর্থাপত্তেরমুমানেহস্তর্ভাবঃ ৩৩৫ 

* প্রকৃতিভূত কর্মের পক্ষে শ্রতির বিধান আছে যে, প্প্রযাজশেষেণ 
হুবীংস্যাভিঘারয়তি।” ইতি । . 

প্রযাজযাগাবশিষ্ট ঘ্বৃতের দ্বারা হবনীয় দ্রব্যের অভিঘারণ করিবে। 

প্রকৃতিভূত রুশ্মে ইহা করিবার ব্যবস্থা থাকায় বিকৃতি কর্মমেও অতি- 
দেশের দ্বার তাহ। করিতে হইবে, ইহা পাওয়া যায়! কিন্ত্ত কোন কোন 

কর্মে জুহু (আহুতিপ্রদানপাত্র) অন্য কর্মে ব্যাপৃত না থাকায় প্রযাজ- 

যাগাবশিষ্ট ঘ্বৃত ফেলিয়া না দিয়া উত্তরপ্রতিপত্তিম্বরূপ অভিঘারণের 
উদ্দেশ্যে সেই জুহৃতে এ দ্বৃতের সংরক্ষণ করা হয়। তাহাকে ফেলিয়া 

দিয়া কি হইবে? এ আবশিষ্ট ঘ্ৃতটাকে একটা কাজে লাগান যাক, 

এই উদ্দেশ্টেই এ ভাবে অবশিষ্ট ঘ্বৃতের ব্যবহার হয়। কিন্তু সকল করে 

এঁ ভাবে ব্যবহারের স্ৃবিধ! হয় না । কারণ _জ্হ্টাকে কার্্যান্তরে ব্যাপৃত 
করিতে হয় বলিয়া অথচ অন্য পাত্রে এঁ অবশিষ্ট ঘ্ৃত রাখিবার নিয়ম ন৷ 

থাকায় বাধ্য হইয়! উত্তর! প্রতিপত্তি ( গৌণকার্য্য ) অভিঘারণের প্রতি 

লক্ষ্য না রাখিয়া উক্ত ঘ্বতকে ফেলিয়া দিতে হয়। তবে কন্মবিশেষে 

উক্ত অবশিষ্ট স্বৃঃকে অভিঘারণের উদ্দেশ্বে ব্যবহার করা চলে। 
স্থতরাং প্রযাজশেষের দ্বারা অভিঘারণ নিয়ত-কর্তব্য নহে বলিয়া উহ! 
অপ্রধানভাবেই সম্পাদনীয়। রাহ! অপ্রধান, তাহাকে অপ্রধানভাবেই 

রাখিবে। ইহাই হইল মীমাংসকের যুক্তি 

তস্মাৎ প্রথমাবগতৈকঘনাকার ণ' -বাক্যার্ধান্ুসারেণ সতামসতাং বা 

পদানাং '" নিমিত্ৃভাববাবস্থ। পনাদশ্রায়মাণতথাবিধৈকদেশাদপি বাক্যাৎ 

তদর্থাবগতিসম্তবা্খ কিং শ্রুতার্ধাপত্ত্যা। অতএব ন সোপানব্যবহিতং 

* যাছার ইতিকর্তবাভানির্ণার়ক স্পষ্ট বাক্য আছে, তাহাকে প্রকৃতি-কর্থ বলে। বাহার ইতি- 
কর্তবাতা বক্র দ্বার নির্ণাত হয় না, অতিছেশের ভ্বার! নিরীত হয়, তাহাকে বিকৃতি-কর্ম বলে। 

(অন্থাধর্শন্ত অন্যত্র জারোপপমতিদেশঃ |) কোন কর্মের অঙ্গ-কর্ম বদি উত্ত না খাকে, কিন্ত 

যাহার ঙ্গ-কর্থা উত্ত আছে, তাহার তুল্য যদি বলা হর, তাহা! হইলে দেইভাবে অক্গ-কর্ঘ করিতে 
হইবে, ইহ বুঝা যার । ইহাকে অতিদেশ' বলে। 

1 প্রথমাবগতোকঘনাীরেতি মূলেহবুতঃ পাঠ) 
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তন্যারথন্য শাব্দত্মম্, সাক্ষাদেব তৎসিহ্বেঃ। ন চাশ্রায়মাণেযু & নিমিত্েষু 

কুতস্তদর্থমবগচ্ছামঃ, অন বগচ্ছন্তশ্চ কীদৃশং নৈমিত্তিকমনকল্পয়ামঃ। 
উচ্যতে__-শ্রুতেষঘপি পদেষু তেধাং নিমিত্তভাবো৷ ন স্বমহিন্াহবকল্লযতে 

কিন্তু নৈমিত্তিকানুসারদ্বারক ইত্যুক্তমূ। এবমশ্রুতেঘষপি ভশিষ্যতি। ন 

যজৌ করণবিভক্তিং শৃণুমো ন স্বর্গে কম্মব্তক্তিম্, নাগ্নিচিদাদিষু কিপ্- 

প্রন্যয়ম, নাধুনাদিযু প্ররুতিম্, ন সমাসতদ্ধিতেষু যথোণ্িতাং বিভক্তিমপিচ 

প্রতীম এব তদর্থম্। এবং বিশ্বজদাদাবপি যজেতেতি নৈমিত্তিকবলার্দেব 

সবর্গকামাদিপদর্থং প্রত্যেষ্যামঃ | 

৩৩৬ 

অনুবাদ 

অভএব উপপংহারে বক্তব্য এন যে, (বাক্যশ্রবণের পর) প্রথম- 

পরিত্কাত একটা বিশিষ্টবাক্যার্থের অনুযায়ী শ্রুতিগোচর বা শ্রুতির 

অগোচর পদগুলির (তাদৃশবাকার্থবোধের প্রতি) নিমিত্তকারণতা 

ব্যবস্থাপিত বলিয়া! রাত্রৌ ভূঙ.ক্তে এই প্রকার বাকাংশ অশ্রায়মাণ 
হইলেও 'পীনে। দেবদত্তো দিবা ন ভুউ-ক্তে” এই প্রকার বাক্য হইতেও 

সমগ্রবাক্যার্বোধ হইতে পারে। নম্থতরাং শ্রুতার্থাপত্তিস্বীকারের 

প্রয়োজন নাই। অতএব শব্দকল্পনাদ্বারা রাত্রিকালীন-ভোজনরূপ 

সেই অর্থের শাব্বংস্থাপন পরম্পরাসিদ্ধ নহে, কারণ-_সাক্ষাতুসন্বন্ধেই 

তাহার শাব্দত সিদ্ধ হইতেছে । 

যদি বল যে, সকল পদ শুনিতে না পাইলে তাহাদের অর্থ 
বুঝিব কেমন করিয়া, আর বুঝিতে না পারিলেই বা তাহাদের সাহায্যে 
সমগ্রবাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় কিরূপে ? 

এতছুত্তরে ইহাই বলিতেছি যে, পদগুলি শ্রুত হইলেও তাহাদের 

নিমিত্ত ন্বপ্রভাববশতঃ ঘটে না, কিন্তু নৈমিত্তিকের অনুসরণদ্বারা নিমিত্ততা 

ঘটে, এই কথা বলিয়াছি। [অর্থাৎ পদগুলি শ্র্তিগোচর হইলেই যে 

নিজপ্রভাবে বাক্যার্থবোধের প্রতি নিমিত্ত হয়, তাহা নহে, কিন্তু যে যে পদের 

* ' ন চশ্রায়মাণেধু ইতোবং পাঠে! ন সঙ্গতঃ। ;. ' 
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অর্থগর্ভ বাক্যার্থের বোধ হয়, সমগ্র বাক্যার্থবোধের প্রতি সেই সেই পদও 

নিমিত্ত হয়। শ্রঃতিগোচরতা নিমিতুতাসাধক প্রভাবের পরিপোষক নহে। 
এই কথ! পূর্বেবেই বলিয়াছি। ] অশ্রত পদগুলিতেও এইরূপ হইবে । 

[ অর্থাৎ এ নিয়ম অনুসারে শ্রুতির অগোচরভাবে থাকিয়াও পদগুলি 

নিমিত্ত হইতে পারিবে। |] আমরা যজি-ধাতুতে করণ-বিভক্তি, ন্বগ-পদে 

কণ্্ন-বিভক্তি অগ্নিচিদাদি-শব্দে ক্রিপ্- প্রত্যয়, * অধুনা প্রভৃতিশব্দে প্রকৃতিভূত 
শব এবং সমাস-তদ্বিতাদিস্থলে যথাযোগ্য বিভক্তিও শুনি না, গ্চাথচ আমরা 

তাহাদের অর্থ বুবিয়া থাকি। [ অর্থাত ন্ঘর্গকামো যজেত' ইত্যাদি 

বাক্যস্থলে '্বর্গকামো যাগেন ন্বর্গং ভাবয়েৎ, স্বর্গপ্রার্থা যাগের ছার! 

স্বর্গল'ভ করিবে এই প্রকার বাক্যার্থবোধ হুয়। কিন্তু এপ্রকার বাক্যার্থ- 

বোধ হয় কিরপে? যজধাতুর সহিত করণবিভক্তির সম্বন্ধ তো শ্রত 
হয় নাই। ম্বর্গপদের সহিত কম্মবিভক্তির সম্বন্ধও শ্রুত হয় নাই। 

অগ্নিচিৎ, ইত্যা্দিশব্স্থলে ক্িপংপ্রত্যয় শ্রত হয় নাই, কারণ _ক্কিপত 
প্রত্যয়ের লোপ হওয়ায় তাহার শ্রবণ অসম্ভব। অধুনা প্রভৃতিশবদস্থলেও 
তাহার প্ররুতিভূীত ইদংশব্দপ্রভৃতি শ্রুত হয় নাই, কারণ- ব্যাকরণের 

নিয়ম অনুসারে প্রকৃতিভূত ইদংশব্দপ্রভৃতির লোপ হইয়া গিয়াছে। 

এবং সমাস ও তদ্ধিতস্থলে (রাজপুরুষ ইত্যাদিস্থলে সমাস, রাজক 

ইত্যাদিস্থলে তদ্ধিত) যঠীপ্রভৃতি বিভক্তিও শ্রত হয় নাই। রাজপুরুষ 

এই প্রকার সমাসম্ছলে 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ এই প্রকার ব্যাসবাক্যদ্বারা অবধৃত 

* অধুনা এই পদটা সিদ্ধান্তকৌমুদীর (১৯৬৬ সংখ্যক ) 'অধুন1, এই শুত্রের দ্বার! সিদ্ধ হইয়াছে। 

সপ্তম্যস্ত ইদং-শব্দের উত্তর, অধুনানামক প্রতার হইয়। থাকে । প্রত্যয় হইবার পর ইদং নামক 

প্রকৃতিটী লুপ্ত হয়, সুতরাং প্রকৃতিভূত ইদং-শব্দটা শ্রতিগোচর হয় না। অথচ বাক্যার্থবোধকালে 

ইদং-শবের অর্থটী গৃহীত হইয়। থাকে । আরও এইরূপ শব্দ আছে- যেমন ইয়ৎ শব্দ। 
সিদ্ধাত্তকৌমুদীর বালমনোরমা-টীকাঁতে এই সম্বন্ধে একটা শ্লিষ্টপ্লোক উদ্ধত আছে। তাহ! প্রদর্শিত 

হইল-_ 
*উদিতবতি পরম্মিন্ প্রতায়ে শান্রযোনৌ 

গতবতি বিলয়ঞচ প্রাকৃতেইপি প্রপঞ্চে। 

সপদি পদমুদীতং কেবলঃ প্রত্যয়ে! যৎ 

তদিয়দিতি মিমীতে কোহধুন! পণ্ডিতোহলৌ ॥ 

৪৩ 
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মষ্ঠীবিভুক্তির লোপ হইয়াছে। এবং রাজক এই প্রকার তদ্বিতন্থলে 
রাজ; সথুহঃ, এই অর্থে ক'-প্রতায় হয়, কিন্তু তহ্ধিতাস্তপদ শ্রবণকালে 
য্ঠীবিভক্তির শ্রবণ ঘটে না। অথচ সমগ্রবাক্যার্বোধকালে অশ্রন্ত 
বিভক্তিপ্রভৃতির অর্থও নিশ্চিত করিয়া থাকি | এবং বিশ্বজিদাদি শ্ছলেও 
(বজেত) এই প্রকার বিধিবোধিত নৈমিত্তিককর্মাবল হইতেই (এ 

বাক্যের ঘটকরূপে অশ্রুত ) স্বর্গকামাদিরূপ ( অধ্যাহৃত ) পদের অর্থ 

বুঝিব। [ অর্থাত “বিশ্বজিতা যজেত' ইত্যাদি বিধিস্থলেও যগ্চপি অধিকারি- 
বোধক কর্তৃপদ শ্রত হয় নাই, তথাপি অধিকারি-বাতিরেকে নৈমিত্তিক কর্ম্মের 

বিধান অসম্ভব বলিয়া এপ্রকারবিধিশ্রবণজগ্য যে বাক্যার্থবোধ হইবে, তাহা 

কথিত স্বর্গকামরূপ অধিকারিবিশেষকে লইয়াই হইবে। তাদৃশ বিশিষ- 
বাক্যার্থবোধটাও নৈমিত্তিক । যাহারাই উক্তবাক্যার্বোধের বিষয়, 
তদবোধক সমগ্র পদই. নিমিত্ত । ন্ৃতরাং স্বর্গকাম পদটা শ্রবণগোচর না 
হইলেও স্বর্গকামের সমগ্রবা ক্যার্থবোধের বিষয়তানিবন্ধন নিমিত্ত বলিয়! 

তাহার অথথ আমর! অনায়াসে বুঝিব। স্বর্গকামরূপ পদের কল্পনার জন্যও 

শরন্তার্থাপত্তি মানিবার প্রয়োজন নাই । 7 
নিয়োগগর্ভত্বাচ্চ বিনিয়োগন্ ক্* লিঙ্গাদদীনি ৭ শ্রুতিকল্পনামস্তরেণাপি 

নিষোগব্যাপারং পরিগৃহা তেন বস্তুনি বিনিযোজকতাং প্রতিপৎ্শ্যান্তে। 

অআবন্মাদে 

এবং বিনিয়োগবিধির নিয়ত অঙ্প্রধানগত-সদ্বন্ধের জ্ঞাপকতাবশতঃ লিঙ্গ- 

প্রভৃতি প্রমাণগুলি শ্রতি-কল্পনা না করিলেও নিয়োগরূপ ( অঙ্গ প্রধানগত- 

সনবন্ত্াপনরূপ ) ব্যাপার অবলম্বন করিয়া সেই, ব্যাপারের দ্বার! 
বস্তুবিশেষের পক্ষে অঙ্গের সম্বন্ধ বুঝাইয়া! দিবে । 

[ অর্থাৎ যেস্থলে কোন্টী অঙ্গী এনং কোন্টী অঙ্গ ইহা স্পষ্টভাবে 

বুঝা যায় না সেই স্থলে বিনিয়োগবিধি উক্ত অঙ্গ এবং অঙ্গীর সম্বন্ধ 

* অক্পগ্রধানসনবন্ধববোধকো বিধিষিনিয়োগবিধিঃ | যথ! দা জুহোতীতি, স হি 
তৃতীয্বাপ্রতিপন্না্গভাবন্ত দয়ো৷ হোমসম্বদ্ধং বিধতে । দর্ন! হোমং ভাবয়েপিতি। 

৭ এতশ্য বিধেঃ সহকারিভূতানি ফট প্রমাণানি শ্রুতিলিঙ্গবাক্য প্রকরণস্থান- 
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বুঝাইয়! দেয়। তবে বিনিয়োগবিধি অপরের সাহাষ্য না লইয়া স্বয়ং 
উহা বুঝাইয়া দেয়, তাহা নহে, লিঙ্গাদির সাহায্যে উহ! বুঝাইয়৷ দেয়। 
আমাদের মতে অপরমীমাংসকসন্মত শ্রুতি সাহায্যকারী নহে । কারণ-_ 

শ্রঃতিকে সাহাব্যকারী বলিলে স্থলবিশেষে শ্রুতি না থাকিলে শ্রুতার্থাপত্তির 
সাহায্যে শ্র্গতর কল্পন। করিতে হয়। কারণ- শ্রুতি অন্যান্য প্রমাণ অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ তাহ! আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ । কিন্তু শ্রণতিকে বাদ দিলে শ্রুতার্থাপত্তি 
স্বীকার করিতে হয় না । ] ্ 

সমাখারব্পাণি। এতৎ্সহ্কৃতেন বিনিয়োগবিধিন! অঙ্গত্বং ১ জ্ঞাপ্যতে । তত্র নিরপেক্ষে। 
রবঃ শ্রতিঃ, সা চ ত্রিবিধা বিধাত্রী, অভিধাত্রী, বিনিয়োক্কী চ। তত্র বিধাত্রী 
লিঙাগ্যাত্মিকা | অভিধাত্রী ক্রীস্থাদিশ্রতিঃ * | যন্য চ শবস্ত শ্রবণাদেব সন্বন্ধঃ 
প্রতীয়তে, সা বিনিযোক্তী। সা চ ত্রিবিধা বিভক্তিন্পা সমানাভিধানরূপা, একপদঘ- 
রূপাচ। তত্র বিভক্তিশ্রুত্যাহঙ্গত্বং যথা ত্রীহিভির্ধজেতেতি তৃতীয়াশ্রুত্যা ব্রীহীণাং 
যাগাঙ্গত্বম। পশ্তনা যজেতেত্যত্র একত্বপুংস্বয়োঃ সমানাভিধানশ্রত্য। * কারকাঙ্গত্বম্। 

যজেতেত্যাখ্যাতাভিহিতসংখ্যায়া * ভাবনাঙ্গত্বং সমানাভিধানশ্রুতেঃ। 

» পরোপকারকত্বমিতি যাবৎ । শ্যঃ পরন্যোপকারে বর্ততে সন শেষঃ।* 

ইতি ভাত্যম্। | 
নিরপেক্ষ; স্বার্থপ্রত্যায়নে পদান্তরাকাজ্ারহিতো। যো রবঃ শব: সা শ্রুতিঃ | 

ও লিঙ্গাদীনাং শব্বাস্তরনৈরপেক্ষ্যেণ প্রবর্তনারপন্থার্থপ্রতিপাদনদ্বারেণ প্রবর্তৃকত্বাৎ। 
॥ ব্রীহিশবশ্রত্যা যস্ত বিশেষস্তয প্রতীতিঃ, যজজিশ্রুত্য চ কর্মমবিশেষস্য গ্রতীতি- 

রভিধাত্র্া শ্রত্যা ভবতি। সর্বত্ৈৰ তাসাং ততদর্থপ্রতিপাদনে শবদান্তর নিরপেক্ষত্বাৎ 

শ্রুতিত্বমন্ষু্ম্। * 
« সমানমেকং ব্দভিধানমুক্তিস্তব্রপশ্রুত্যা ইত্যর্থঃ। তথা চ পশুনা যজেতেত্যত্র 

পণুনেত্যত্র ভৃতীয়ৈকবচনরূপা যা একা উক্তিত্যপ়ৈব একত্বপুংস্বে করণকারকঞ্চোচ্যতে। 
অতএকোক্তিগম্যত্বরূপসন্নিকর্ষাদেকত্পুংস্বয়োঃ করণকারকাঙ্গত্বং করণীভূত্স্ত পশোরেকত্ব- 

পুংস্ববোধকতয়! ইতরব্যাবর্তকত্বমিতি ভাবঃ। পশুনেত্যত্র বিভক্তযংশে সমানাভিধান- 
শুতিমুদাহত্ায যজেতেত্যত্রাপি বিভক্তযংশে তামুদ্াহরতি যজেতেতি । 

* জাখ্যাতেতি ঈতগ্রত্যয়স্ত প্রথমপুরুধৈকবচনতয়া৷ এবত্বসংখ্যা আর্থা ভাবনা 
€চোচ্যতে । তয়োশ্চ একোজিগ্রতিপান্তত্থেন সন্মিহিতত্বাদ্ একত্সংখ্যায়া আর্থভাব- 

নোপকারকত্বমেকাভিধানশ্রতিসিদ্বমিত্যর্থ; 
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একপাশ্রত্যা চ ১ যাগাঙ্গত্বম। ন চামৃত্ীয়ান্তম্তাঃ (সংখ্যায়াঃ) কথং যাগাঙ্গত্বমিতি 
বাচ্যম। কর্তৃুপরিচ্ছে্ব-ঘবারা তছুপপত্তেঃ।২ কর্ত। আক্ষেপলভ্যঃ | ইতি ন্তায়প্রকাশঃ | 

সামথ্যং লিঙ্গম। অর্থপ্রকাশনসামণ্যমিত্যর্থ, । সামর্থাং সর্ধভাবানাং লিঙ্গ- 

মিত্যভিধীয়তে ইতি। তেনাঙ্গত্বং যথাঁ_বহির্দেবসদনং * দ্বামীতি। অন্য 

লবনাঙ্গত্বম্«, স হি লবনং প্রকাশয়িতুং সমর্থঃ। তচ্চ লিঙ্গং দ্বিবিধম্ ৎ। 
সামান্তসঘ্বদ্ধবোধকপ্রমাণাস্তরাপেক্ষং তদনপেক্ষধ ১। তত্র যদত্তরেণ যন্ন সম্ভবত্যেব, 

তস্ত তদঙ্গত্বং তদনপেক্ষকেবললিজাদেব | যথা পদার্থজ্ঞানস্য * কর্মান্ষঠানান্ত্বমূ। নহি 

অর্থজ্ঞানমস্তরেণা হুষ্ঠানং সম্ভবতি | ( ২য় উদ্ধাহরণ ) যদস্তরেণ যৎ সম্ভবতি, তশ্ত তদর্থত্বং 

তদপেক্ষম। যথোক্তন্ত মন্ত্রন্ত (১ম উদ্দাহরণ) লবনাঙ্গত্বম্। লবনং হি মন্ত্র বিনা 
চে স্পা পর এ প্র, ৭০০ কপ প এ সাপ, সপ 

তথা চ যাগাত্মকব্যাপারনিচয়ন্ত এককৃতিব্যাপ্যত্বং স্যাৎ। এব একোপক্রমেণ 

যাগস্য কিয়ন্তমংশং নির্র্ত্য তদ্দিনকর্তব্যশ্রাছ্ধাদ্দিরূপকণ্মাস্তরং সমাপ্য আরব্যাগস্য 

শেষাংশসমাপনে ন যাগসিছ্ধিঃ | 

উপক্রমভেদেন কৃতিভেদাদ্দিতি ভাবঃ | 

১ অন্রৈব যজেতেতিপদে একপদশ্রত্যুদ্দাহরণং দর্শয়তি একপদদেতি । একপদং 

যজেতেতি তিডস্তপদং তদ্রেপয়া শ্রত্যা। যাগাঙ্গত্বম আখ্যাতাভিহিতসংখ্যায়া ইত্যনথযঙ্গ; | 

- নিরাকরণে হেতুমাহ; কর্তৃপরিচ্ছেদ্েতি। কর্ত,রিতরব্যাবর্তনছারেণেত্যর্থঃ | 
তথা চ যথা একত্বপুংস্বাবচ্ছিনঃ পশ্তঃ করণম্। তথ কর্তীপি একত্বাবচ্ছিন্ন এবেতি ভাবঃ। 

বহুকর্তৃকস্ত বিশেষবিধিমহিয়ৈব | ইতি টীকাকারঃ। 

ও দেবানাং সদনং স্থানং বহিঃ কুশং দামি লুনামীত্যর্থ;। 
৪ লবনাঙ্গত্বং কুশচ্ছেদনবিনিযোজ্যত্মূ। 

তথা চ দর্শপৌর্ণমাসপ্রকরণে এতন্ন্ত্রমাত্রং শ্রুয়তে ; ন পুনরনেন মন্ত্রেণেতৎ ার- 
মিত্যেব বিনিযোজিক! সাক্ষাৎ শ্রুতিরন্তি। অতো মন্ত্রেণ কুশচ্ছেদনরূপার্থপ্রকাশনাদেব 

অনেন মন্ত্রেণ কুশং ছিন্দ্যা্দিতিশ্রুতিং কষ্পয়িত্বা তদ্বলেন কুশচ্ছেদনে তন্ত বিনিযোগো- 

ইবধারণীয় ইতি ভাবঃ | যস্ত শবন্ত শ্রবণাঁদেব প্রাগ্ুক্তশব্দার্থান্ছপপতিনিরন্ততে সা 
বিনিযোজিক] শ্রতিঃ | 

* লিঙ্গং বিভঙ্গতি। তচ্চেতি। সামান্তেতি। যত প্রমাণাস্তরং সামান্ঠিসন্বব- 

বোধকম্। 
*» তদপেক্ষং তৎসাপেক্ষং ন তু তয়লৈরপেক্ষেণ যাগাস্তরীয়কর্মবিশেষেংপি বিনি- 

যোজক্ম্ ইত্যর্থ:। তদনপেক্ষং তথা বিধপ্রমাণাস্তরানপেক্ষম্। 
" পদার্থজানন্য মন্ত্ররটকগদার্থজঞানহ্য । 



অর্ধাপত্তেরনুমানেহন্তর্ভাবঃ ৩৪১ 

উপায়াস্তরেণ স্বত্ব! কর্তং শক্যমতো ন মন্ত্রো লবন-স্বরূপার্থঃ সম্ভবতি। কিন্বপূর্ববসাধনী- 
ভূতলবনার্থ। তব্বঞ্চ ন সামর্থামাত্রাদবগম্যতে । লবনপ্রকাশনমাত্রে সামর্থ্যাৎ। 
অতোহবস্ঠং প্রকরণাদিসামান্যসন্বদ্ববোধকং স্বীকাধ্যম্। দর্শপৌর্ণমাসপ্রকরণে হি মন্্্ত 
পাঠাদ্দেবমবগম্যতে, অনেন মন্ত্রেণ দর্শপৌর্মীসাপূর্ববসন্বদ্ধি কিঞ্চিৎ প্রকাশ্তত ইতি। 
অন্তথা প্রকরণপাঠবৈয়্থাপ্রসঙ্গাৎ। কিষ্তৃদপূর্ববসন্বদ্ধি * প্রকাশ্ঠমিত্যপেক্ষায়াং সামর্থ্যাদ্ 
বহির্লবনমিত্যবগম্যতে । তদ্ধিৎ বহিঃ সংস্কারদ্বারা অপূর্ববসন্বন্বীতি মন্তরহ্য সামর্থ্যাৎ 
তদর্থত্বে সতি। * নানর্থক্যং প্রসজ্যতে । তম্মাদ্ বহির্দেবসদনং দামীত্যস্ প্রকরণাদ্ 
দর্শপৌর্ণমাসদন্বদ্িতয়াবগতত্ত সামথ্যাললবনাঙ্গমিতি দিদ্ধম। ইতি গ্ায়প্রকাশঃ! 

সমভিব্যাহারে৷ ৪ বাকাম। সমভিব্যাহারে৷ নাম সাধ্যত্বপাধনত্বাদি-বাচ কথ্বিতীয়াছ্য- 
ভাবে « বস্ততঃ ৬ শেষশেষিণোঃ সহোচ্চারণম। যথা যস্ত পর্ণময়ী' জুহ্*্ভবতীতি। 

অন্্রহি ন দ্বিতীয়ার্দিবিভক্তিঃ শুয়তে । কেবলং পর্ণতাঁজুহ্বোঃ সমভিব্যাহারমাত্রমূ। 
তম্মাদেব চ পর্ণতায়াঃ ৯ জুহবঙ্গত্বম্। 

ইতি ন্যায়গ্রকাশঃ। 

১ অপূর্ববসস্থদ্ধি অপূর্ব্বজনকম্। 
৭ বহির্লবনন্তাপূর্ববসম্বদ্ধিত্বং সাধয়তি-_তদ্ধীতি। বহিঃ সংস্কীরেতি। অমন্ত্রক- 

লুনবহিষোইসংস্কতত্বম। অসংস্কৃতবহিষা চাপূর্বানিষ্পত্তিরিতি | 

৩ তদর্থত্বে বহিরূপকারকত্বে। ইতি টাকাকারঃ | 

৪ বাক্যং লক্ষয়তি সমভিব্যাহার ইতি। য্গ্যপি একার্থমনেকপদং বাক্যমিতি 

ভান্তকারৈঃ পরম্পরাম্থি হপদসমৃহম্য বাক্যত্বমুক্তম* তথাপি যদ্বাক্যস্য বিনিষোজকত্ং 

তত্পক্ষণশ্তৈবাপেক্ষিততয়া শ্রত্যাদৌী বাক্যত্বসন্তাবেহপি বিনিযোজকবাক্যলক্ষণন্ত 
তৎদাধারণো প্রয়োজনাভাব ইতি সামান্যলক্ষণমুপেক্ষিতম্। 

« এতেন কর্মতুকরণত্বাদিবোধকঘিতীয়াদিঘটিতায়াঃ শ্রতেব্যাবৃভিঃ। 

* বস্তত ইতি তাৎপর্ধ্যাদদিত্যর্থঃ। তথা চ যয়োঃ পদয়োঃ সহোচ্চারণং তদর্থয়ো- 

রঙ্গাজিভাববোধকত্বং তাঁৎপর্ধযাদেবাবসেয়মিতি ভাবঃ। শেষশেষিণোঃ অঙ্গাঙ্গিবাচক- 

পদয়োঃ । এতেন লিঙ্গািব্যাবৃত্তিঃ । লিঙ্গারিবিনিয়োগস্থলে শেষশেষিবাচকপদ- 

বিরহাৎ। 
« পর্ণমন্ী পলাশবৃক্ষাবয়বসন্তৃতা, পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণ ইতি ত্রিকাগ্িম্মরণম্। 

৮ ভুন্ঃ অর্ধাচন্দ্রাকতিযজ্ঞপাত্রবিশেষঃ। 

১ পর্ণতায়াঃ পলাশকাষ্টিন্ত ৷ 
ইতি টাকাকারঃ। 
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উঠয়াকা্ষা * হি প্রকরণম্। যথ! প্রযাজাদিযু সমিধো যঙ্তীতি। অত্র হি 
ইঞ্টবিপেষস্যাৎনির্দেশাৎ সমিদ যাগেন ভাবয়েৎ কিমিত্যন্ত্যপকারধ্যাকা্ষা * ইস্ট 
বিশেষস্যানির্দেশাৎ সমিদ্ বাগেন ভাবয়েৎ কথমিত্যুপকারকাকাজ্া । অত উভয়াকাজ্য়া 
দর্শপৌঁ্মাসান্গত্বং সিধ্যতি ইতি স্তায়প্রকাশঃ | 

তচ্চ প্রকরণং দ্বিবিধং মহা প্রকরণমবাস্তরপ্রকরণঞ্চেতি। তত্র ভাবনায়াঃ প্রকরণ 

মহাগ্রকরণম্। তচ্চ প্রযাজাদীনাং গ্রাহকম্। তঙ্চ প্রকৃতাবেব। ত্র সমগ্রাঙ্গোপদেশ: 
সা প্রকৃতিঃ। যথা দর্শপৌর্ঁমাসাদিঃ | তত্র চোভয়াকাজ্জারপং প্রকরণং সম্ভবতি, 
আকাজ্ান্থপরমীৎ ৪| বিকৃতৌ তু ন প্রকরণং সম্ভবতি | হত্র তু ন সমগ্রা্জোপদেশঃ, 

স! বিকৃতিঃ| যথ! সৌধ্যাদিং * | তত্র চ যাল্গপূর্ববাণ্যঙ্গানি বিশ্কান্তে উপহোমাদীনি * 
তেষাং ন প্রকরণৎ বিনিযোজকম্। তত্র ষ্যপি তেষাং কিং ভাবয়েদিত্যস্ত্েবাকাজ্কা, 
তথাপি প্রধানম্ত ' ন কথভ্াবাকাক্ষাইস্তি ) প্রকৃতৈরেবাদগৈনিরাকাজ্ত্বাৎ ৮ । 

ইতি ন্যায়প্রকাশঃ | 

১ প্রকরণং নিরূপয়তি উভয়েতি। অঙ্গাঙ্গিত্বেনাভিমতয়োরুভয়োঃ পরম্পরা 
কাজ্েত্যর্থ: উভযেতিকথনাদন্ততরাকাজ্কায়াঃ প্রকরণত্বং ন স্তাদিতি দশিতম্। 

ঘ ইন্টবিশেষস্য স্থলবিশেষস্য অনির্দেশাদুল্পেখাৎ। 
* উপকার্ধযস্ত যাগবিশেষস্য ভাব্যত্বেনাকাজ্ষা ইত্যার্থঃ। তত্রৈব ইঠ্টবিশেষস্তা- 

নির্দেশাঙ্গিতি হেতুঃ। তথা চ ন্বর্গা্দিকলে তজ্জনকতয়া কর্মণি চ পুরুষেচ্ছায়। 
জায়মানস্থাৎ ন্বরগার্দিরূপেই্বিশেষশ্রবণে তন্যৈব ভাবনায়াং কর্মত্তেনান্বয়ঃ স্তাৎ। তদশ্রবণে 
তু ইষ্টবিশেষজনকতয়া পুরুষেচ্ছাবিষয়স্ত গ্রধানযাগন্যৈব ভাব্যত্বেনান্বয়স্তৌচিত্যাৎ কতমং 
ষাগবিশেষং ভাবয়েদিত্যাকাজ্ষ! জায়তে ইতি ভাবঃ। ইতি টীকাকারঃ। 

৪ কথং ভাবয়েদিত্যাকাজ্রয়া অন্থুবিধিসমুখানসমাপ্তিমস্তরেণ বিরামাভাবাৎ। 

* *সৌধ্যং চরুৎ নির্ববপেদ বরহ্মবর্চসকামঃ” ইত্যত্র নির্বাপশব্ত | তথা আগ্নেয়াষ্টা- 
কপালং নির্বপেদদিত্যত্রাপি নির্বাপশব্দঃ ৷ এবমাগ্নেয়পদবৎ সৌর্্যপদশ্তাপি তদ্ধিত- 

গ্রতায়েন একমাত্রদেবতাবোধকত্বম। এবং চরোরপি ওষধিদ্রব্কত্বমিত্যেবমাগ্নেয়লিঞজ- 

লন্বন্ধাং সৌরধ্যং চর নির্ববপেদাক্নেরবদিতযান্মানিকবচনকল্পনাজীকারাৎ সৌধ্যযাগন্য 

বিক্কৃতিত্বম্। 
* উপমা: গ্রারুতহোমাদতিরিক্তত্থেন বিহিত] হোমাঃ | ' - 

' প্রধানম্ত বিকতেঃ | . | 

“৮ . তথা চ অঙ্গবিধেরাকাক্ষাসস্ভবেংপি গ্রধানবিধেরাকাজ্ষাবিরহেণ উভয়াকাজ্কা- 
রূপপ্রকরণং নান্তীতি ভাবঃ। নম সৌর চরুং দির্বপেদ্ বরন্ষবর্চসকাম ইত্যনত 
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নচাত্র * তেধামুপস্থাপকাভাবঃ। উপমিতিৎ লক্ষণ প্রমাণেন তেধামুপস্থিতিত্বাৎ। 

দৌর্ধাবাক্যে হি দৃষ্টে* ওষধিক্রব্যত্বেন একদৈবতানেন চ সাদৃশ্রেন আগ্রেয়বাকাৎমৃপ- 
মীন্ঘতে * ৷ গবযদর্শনাৎ গোরুপমানব। 

ফলভাবনায়া * অস্তরালে যদক্ভাবনায়াঃ' প্রকরণ তাদবাস্তরগ্রকরণম্। 
তচ্চাপ্ভিক্রমণাঞ্দীনাং প্রধাজাদিযু বিনিযোজকম্১* সন্দশেন জ্ঞায়তে। 

সৌধধযযাগেণ ব্রহ্মবর্চনং ভাবয়ে্দিতি বোধন্তাবস্াভাপেয়ত্থে কথভাবফেদিত্যাকাঙ্কান্তযপ- 
গমোইপ্যাবস্তক ইত্যত আহ প্রকৃতেরেবেতি। তথা চ আগ্নেয়বিত্যতিদেশেন * 
আগ্নেয়াজানাং প্রবৃত্ত্য। তদাকাক্ষানিবৃত্তিরিতি ভাব: | ইতি চীকাকারঃ। 

১ নন্গ প্রারুতাঙ্গানাং বিৃত্যুপকারকতয়া উপস্থিতির্নাস্তি উপস্থাপকাভাবাদিত্যা- 
পত্বিং নিরস্যতি ন চেভি। 

২ উপস্থাপকং দর্শয়তি উপমিতীতি । উপমানমিত্যার্থ; | 

ও দৃষ্টে শ্রতে | 

, ৪ আগ্নেম্বাক্যম্ আগ্রেয়াষ্টাকপালং নির্বপেদ্দিতি বাক্যম্। 
* উপমীয়তে, উপমিত্যাত্মকজ্ঞানবিষয়ীভবতীত্যার্থ;। 

* অবাস্তরপ্রকরণং লক্ষয়তি ফলভাবনায়া ইতি। ফলভাবনায়াঃ কথভ্ভাবাকাঙ্ঞায়া 
ইত্যর্ঘ;। 

' অঙ্গভাবনায়া অঙ্গবিধিপ্রতিপাগ্ঠভাবনায়াঃ। অঙ্গভাবনায়াঃ ইতিবর্তবাতা- 
কাজ্ষা তন্যাশ্চ ইতিকর্তব্যতায়াঃ -ফলভাবনাকাজ্ষা (কথভ্তাবাকাজ্ষা ইত্যর্থ; ) 
ইত্যুভয়াকাজ্ষারূপম্। 

৮ তচ্চ অবাস্তরপ্রকরণঞ্চ । 
৯ অভিক্রমণেতি। অভিক্রমণং হোমকালে আহুবনীয়মভিতঃ সঞ্চরণম্। হোম- 

কালে আহবনীয়সমীপে বর্তনমিতি যাব । তথা চোক্তম্ ভায্কারৈঃ-_ 
“অভিত্রমণেন স্মাসী্দতি আহবনীয়ং কর্তা। হয়মত্যুপায়ভূতং হোমস্ত। দূরাঘা 

অভিপ্রলাধ্য হত্তং ভুঙ্য়াং সমাসীদেঘা অভিক্রমণেন। তম্মাদভিক্রমণমূপকরোতি 
হোমত্য |” 

১* অবাস্তরপ্রকরণাঙ্গীকারে প্রমাণমাহ তচ্চেতি। অবাস্তরপ্রকরণফেতার্থঃ। 
সন্দংশেন প্রধাজাঙ্গবিধীনামস্তরালবিহিতত্বেন। অবাস্তরগ্রকরণা্জীকারে সন্দংশ- 
পতিতানামপি প্রধানাঙগত্বাপত্তযা গ্যাঘবিরোধঃ ্যাদিত্যাহ তদভাব ইতি । 

* ছনতধর্দগযান্ভ্রারোপণমতিদেশঃ | 
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তদভাবে ১ অবিশেষাৎ সর্বেষাং ফলভাবনকথস্ভাবেন গ্রহণাৎ | সন্দংশো না 

একাঙ্গান্বাদধেন * বিধীন্মানয়োরস্তরালে বিহিতত্বম। যথ! অভিক্রমণম্। 
ইতি গ্ায়প্রকাশঃ | 

দেশসামান্তং ও স্থানম। তচ্চ দ্ধিবিধম। পাঠসাদেশ্ৎমনুষ্ঠানসাদেশ্ট “| 

পাঠসাদেশ্তমপি ছিবিধম্। যথাসঙ্খাপাঠঃ সপ্গিধিপাঠশ্চেতি। তত্র এন্ড্ান্নমেকাদশকপাঁলং 
নির্বপেৎ, বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালমিতোবং ক্রমবিহিতেষ্টিযু ইন্্রাপ্রী রোচন! দিব » 

ইত্যাদীনাং যাজ্যান্থবাক্য“মন্ত্রাণাং যথাসঙ্খাং প্রথমন্ত ” প্রথমং দ্বিতীয়স্ত দবিতীয়মিহ্ট্েবং 

০৮০০০ পপ ্পাও্স্প্- পাস্তা, | ০৮০০০ | পপ পপ পা পপ সি | পপ সপপপপীসালা পপ পাপী পার 4৫৮৭ ও” সহ ধরে ওএস 

» তর্দভাবে সন্দংশশ্য জ্ঞাপকত্বাভাবে অবিশেষাৎ অন্গাঙ্গত্বে প্রমাণাভাবাৎ 

সর্বেষাং প্রধাজানাং তদঙ্গমধাপতিতাভিক্রমণাদীনাঞ্চ। গ্রহণাৎ গ্রহণপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ | 

তথা চ সন্দংশপতিতন্তায়বিরোধ ইতি ভাবঃ । 

তথ! হি গ্রযাজোদ্দেশেন যান্ঙ্গানি বিহিতানি, যানি বা গ্রযাজোদেশেন বিধাস্যান্তে 
তেষাং তাবৎ প্রযাজাঙ্গত্বং বক্তব্যমেব। স্থতরাং তন্মধ্যপতিতশ্তাপি তদঙ্গত্বমবশ্ঠমভ্যুপ- 

গম্তব্যম। 

২ সন্দশং লক্ষয়তি। সন্দশো নাম। একেতি। একন্ত যস্ত কম্তচিৎ 

প্রধানাঙ্গম্ত অন্বাদেন উদ্দেশেনেত্যর্থ: । প্রযাজসম্বদ্ধিকিঞ্চিদঙ্গবিধানাদনস্তরমভিক্রমণং 

বিধীয়তে, পশ্চাচ্চাপরং প্রযাজসম্বদ্ধি অঙ্গং বিধীয়তে, তস্মাদভিক্রমণে প্রযাজাঙ্সন্দংশঃ 
সিধ্যতীতি ভাবঃ। | 

ইতি টীকাকারঃ। 
৩ দ্েশসামান্তং সমানদেশবন্তিত্বম্। 

* পাঠমাত্রাবগতৈকদেশবত্তিত্বমিত্ার্থ; । 

« একস্মিন দেশে ( অবসরে ) অনষ্টেয়ত্বেন নিদ্দিষ্ত্বমিত্যর্থ; | ' 

*» ক্রমেণ বিহিতেষ্ যাগেষু ইন্দ্রামী রোচন! দিবঃ গ্রহ্র্ষণিভ্য ইত্যাদি, ইন্দ্াপ্ী 
নবতিং পুরঃস্গথবৃত্তমিত্যাদি চ যমন্ত্রযুগলং তদাদীনাম্। 

" যাজ্যেতি। তেষু মন্ত্রে যধ্যে কশ্চিদ্ যাজ্যাখ্যঃ কশ্চিদ্থবাকাশ্চ। 

৮. প্রথমন্ত প্রথমযুগলস্ত ! তথা চ তন্নন্ত্রয়মভিধায় পূর্ববং যুগলং পূর্বস্য উত্তর- 
মুত্তরম্যেতি তৃতীয়াধ্যায়তৃতীয়পাদে ভাষ্যম্। 

অন্যথা প্রথমহাগেন সহ পর বহিমন্ত্রধুগলন্য সম্বন্ধে অতিব্যবধানাপত্তেঃ 
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বিনিয়েগঃ - স যখাসঙ্খযপাঠাৎ। প্রথমপঠিতমন্ত্ন্ত হি টকমর্থযা; কাজ্ষায়াং | প্রথমতো- 

বিহিত কর্দৈব প্রথমমুপতিষ্ঠতে, সমানদেশত্বাৎ। যানি তৃ* বৈকৃতা্জানি 
প্রারৃতাঙ্গান্ছবার্দেন বিহিতানি সন্ংশাপতিতানি। তেষাং* বিরুত্যর্থস্বং সন্নিধি- 

পাঠাৎ৪। পশ্তধশ্শাণমগ্রীষোমীয়ার্থত্ব" মনুঠঠানসাদেশ্টাৎ । ওপবসত্েহহ্ি অগ্রী- 
শপ ওল উপর চা পর সপ সা. ০ ও জপ [সস সত নত ক সত স্পা পপ পপ জপ পপ ৯ পপ আন শপ করা ॥ 

১ ৫কমর্থোতি । কিমূর্থত্বূপাকাজ্ষায়ামিতার্থঃ। 

অয়ং মন্ত্রঃ কমুপকুর্ষ/াদিত্যাকাজ্ষায়াং প্রথমবিহিতং ঝশ্মৈব বুদ্ধিবিষয়ো ভবতি। 

কর্্মন্ত্রয়োঘ যোরপি প্রথমস্থানরূপৈকদেশবত্ঠিত্বাৎ । এবমন্তাত্রাপি | 

ৎ টবরুতানি বিকৃতিসন্বদ্বীনি। প্রকৃতেতি। অতিদেশপ্রাপ্ত প্রকৃতিসন্বন্ধাঙ্গো- 

দেশেন ইত্যর্থঃ। 

ও তেষামুপহোমাদিহোমানাং বিকৃত্যুপকারকত্বং সঙ্গিধিপাঠাৎ বিকৃতিসঙ্গিধানে 
পঠিততয়৷ বিকুতেরেবোপকারকত্বং ন তু প্রকৃতেরিত্যর্থঃ | 

৪ জ্যোতিষ্টোমে ত্রয়ঃ পশবঃ সমায়াতাঃ | অগ্নীষোমীয়ঃ সবনীয়ঃ আল্বন্ধ্য- 
শ্েতি। তত্রাম়ীযোমীয় * ওঁপবসধ্যনামকে অহনি বিহিতঃ। যো! দীক্ষিতো যদগ্সি 
যোমীয়ং পশ্তমালভেতেতি শ্রুতেঃ। তহ্ত্তরত্র সৌত্যেইহনি সবনীয়ঃ সমায়াতঃ। 
আশ্বিনগ্রহং গৃহীত্বা ত্রিব্ৃতা * যুপং পরিধায়াগ্নেযং পশুমুপাকরো তীতি শ্ুতেঃ। 

আহ্ববন্ধাত্ববভৃতান্তে উক্তঃ| তত্র ওঁপবসথ্যে অহনি পণুধন্মাঃ শ্রয়ন্তে। তেচ 

উপাকরণং পর্ধ্যগ্লিকরণম্, উপানয়নং বন্ধঃ যৃপে নিয়োজনং সংজ্ঞপনং বিশেষণমিত্যেব- 
মাদয়ঃ। ইতি ভাষ্যকার-গ্ায়মালাকারো । 

তে চ পশ্তধন্মা মহাপ্রকরণাৎ জ্যোতিষ্টোমাঙগত্বেন প্রাপ্তা অপি তশ্ত সোমযাগতয়া 

অভিষবাদি &% ধশ্মসাকাঞ্ত্বেন উপকরণাদেৌ নিরাকাজ্ত্বাৎ তদঙ্গপপ্তাগ এবামীয়ন্তে। 

তহি অবিশেষাৎ ত্রিঘঘপি পণ্ুযাগেষু ধর্মা অবতিষটস্তামিত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে । অন্যত্র 
বিশেষসান্গিধ্যরূপঃ । তথ! হি সৌত্যনামকাদহঃ প্রাক ওপবসথ্যে অহনি পশ্ধর্শাঃ 
প্রান্তাঃ। অগ্নীষোমীয়স্তাপি তদেব স্থানমিত্যহ্ষ্ঠানসমানদেশত্বম্। 

সবনীয়ন্ত সৌত)দিনবিহিততয়া আহুবদ্ধান্ত চাবভৃতান্তে কর্তব্যতয়া দিনাস্তরাসুষেয়- 

স্বেনপশ্ধর্্মাণাং বিভিন্নদেশত্বমিত্যনুষ্ঠানসমানদেশতয়া অগ্নীষোমীয়পন্থশত্থমেব পণ্ত- 

ধর্মণাম। নতৃ সবনীয়ানবন্ধাঙ্গত্বম্। 

* অগ্নীষোমীয়ার্থত্মগ্ীধোমীয়াঙ্গত্বম্। 

.* উপ্বসত্যে গ্যোতিষ্টোমাৎ পূর্ববন্মি্নগনি। 

1 ত্রিবৃত! অিগুণরজ্। উপাকরোতি-_মস্ত্রেণা ভিমনতযতি। 

1 হজন্বানং সোশলতা-পানঞ্চ। 

৪8৪ 
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যোমীয়ঃ পশুরনুষীয়তে ৷ তন্মি্নের দিনে তে ধর্্মাঃ পঠ্যন্তে। অতঃভ্েষাং কৈমর্থ)া- 

কাঙ্ছায়ামনুষ্ঠেয়ত্থেন উপস্থিতং পর্বপূর্ব্মেব ভাব্যত্বেন সন্বধ্যতে। অতো! যুক্তমনূষ্ঠান- 
সাদেশ্তাৎ তদর্থত্বং তেষাম্। ইতি স্াক়গ্রকাশঃ। 

সমাখ্যা যৌগিকঃ ২ শবঃ | সা চ হ্বথিবিধা, বৈদিকীণ লৌকিকবী চ। তত্র 

হোতুশ্চমসভক্ষণান্গত্বম্ ৎ হোতৃচমস ইতি বৈদিকসমাখ্যহ৷। অধবর্ষ্যো*স্ততৎপদার্থাঙত্বং* 
লৌকিক্য। আধবর্ধ)বমিতি সমাখ্যয়েতি সজ্কেপঃ। ইতি স্াস্সপ্রকাশঃ | 

শি শিপ শশত পপ পাপা সপ পক পাপা শী? এ পোপ আআ পীর সপ পর সস 

১ যত উপাকরণাদয়োইঘ্ীষোমীয়-পশুধর্্মা এব, অত ইত্যার্থ;। 

কৈমর্থ্যাকাঙ্ষায়াং কিংফলকত্বাকাক্ষায়াম। কিং ভাবয়েদিত্যাকাজ্ঞায়ামিতি 

যাবং। পশুধর্মসহকারেণাষোমীয়াহুষ্ঠটানে কিংফলমিত্যাকাজ্জায়াম্। ভাব্যত্েন 
ফলত্বেন। 

এভির্ধ শৈরগ্রীযোমীয়পর্বপূর্ববং ভাবয়েৎ সাধয়েৎ। ইতি বোধঃ | ইতি টাঝাকারঃ। 
২ যৌগিকঃ অনেকপদযোগা দর্থপ্রত্যায়কঃ | 
* ট্বদ্দিকী বৈদিকশব্মাত্রোপষোগিযোগনিপন্না। লৌকিকী তদিতর!। 
৭ চমসভক্ষণাঙ্গত্বং চমসকরণকপোম্ভক্ষণোপযোগিত্বম। চমদশবন্ ভক্ষণপাত্রত্বেন 

যৌগিকত্বম। তথা হি চর্ি্ডক্ষণার্থ:। তম্মাৎ চমতি ভক্ষয়তি অশ্মিন্ ইত্যৌণাদিক: 
অনচ্-প্রত্যয়ঃ। অন্ত যোগন্য বৈদিকশব্মাত্রোপযোগিতয়া ভক্ষণাধিকরণবোধক- 
শ্মসশব্দো বৈদিকী সমাধ্যা। চমসশবকো বৈদিক এব, ন লোকব্যবহারোপযোগী । 

ন হি চমসার্দিনামানঃ কেচিৎ পদীর্থা লোকব্যবহারার্থা বিষ্যন্তে নম ভক্ষণযেব প্রতীয়তে, 

ন সোমন্তেতি চেম্ন। 

সোমচমস ইতি সমাখ্যায়া অপি শ্রবণাৎ। তথা হি সোমভক্ষণপান্্রত। গ্রতীয়তে। 
ইয়ং সমাখ্যা জৌকিকী। ইথঞ্চ বৈদিকলৌকিকসমাখ্যাভ্যাং চমসম্য হোতৃকর্তৃকভক্ষণ-- 
পাত্রত্বং সোম কম্মকভক্ষণপাত্রত্বঞ্চেত্যবধারণাৎ হোতৃশ্চমসস্থিতসোমভক্ষণং সিধ্যতি । 

« অধ্বযুর্ধভূর্বেদবেত। । . 

» তত্বৎপদার্থাঙগত্বং যজুর্বেদবি হিত কর্মানুষ্টাতৃত্বম্। 
অধ্বধেযাঃ কম্মা আধর্ধ্যবধিতি কর্মার্থতদ্িতপ্রতায়ন্ত বৈদ্িকলৌকি কোভরয়শব্দ- 

মাত্রনিশ্পাদনোপযো।গপ্রতায়নিষ্পমট্যৈব বৈদিকসমাধ্যাত্বাৎ। ইতি টীকাঁকারঃ। 

ডিপ্পনী 

মীমাংদকমতে বিধি নানাপ্রকার। বিনিয়োগবিধি তাহাদের অন্যতম । 

বিনিয়োগবিধি প্রধান এবং অপ্রধানের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয়। এ সন্থন্কটার 
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নাম উপকার্য্যোপকারকভাব। | অর্থাৎ প্রধান উপকৃত হয়, এবং অপ্রধান 

উপকার করে ] এবং যাহা অপ্রধান, তাহাই" অঙ্গ । এ বিনিয়োগবিধি 

অপরকে অপেক্ষ। না করিয়৷ যে অভিমত অর্থ বুঝাইতে পারে, তাহা নহে। 

কিন্তু শ্রুতি লিঙ্গ বাক্য প্রকরণ স্থান এবং সমাখ্যা এই ছয় প্রকার 
প্রমাণের সাহায্যে অভিমত অর্থ বুঝাইয়া দেয়। ম্থতরাং উক্ত ছয় প্রকার 

প্রমাণ উক্ত অভিমত অর্থের বোধের পক্ষে বিনিয়োগবিধির সহকারী 

কারণ। অতএব উহার বিনিয়োগবিধির অপেক্ষিত। 

“দয়া জুহোতি” ইত্যাদিস্থলে দধিশব্দের উত্তর তৃতীয়াবিভক্তির 

দ্বারা দধি হোমের করণ বুঝা যায়। স্তরাং এপ্রকার জ্ঞানের বলে 
দধি হোমের উপকারক ইহা বিনিয়োগবিধি বুঝাইয়া দেয়। এক্ষণে 

সহকারীদিগের পরিচয় দিব। 

শ্রুতি অন্যতম সহকারী প্রমাণ। তাহার নর্থ নিরপেক্ষ শব্ধ। যে 

শব্দ শ্বার্থ বুঝাইঠে পদান্তরের আকাওক্ষ। ছাড়িয়। দেঞ, তাহাই নির পক্ষ । 

এঁ শ্র্ণত তিন প্রকার । বিধাত্রী, অভিধাত্রী, বিনিযোদ্কুপ। লিঙাদিস্বরূপ 
শতিই বিধাত্রী। কারণ-_লিগাদি প্রত্যয়রূপ শব্দ শ্ুত হইয়া অন্য কোন 

শবকে অপেক্ষা না করিরা শ্রোতাকে করণীয় কার্যে প্রবুশ্ত করে। এ 

প্রবর্তনাই লিঙাদি বিধ্যর্থপ্রত্যয়ের অর্থ। যে শব্দ অভিধা-শক্তির 

দ্বার (প্রবর্তিনাভিন্ন ) স্বার্থপ্রতিপাদন করে, তাহাকে অভিধাত্রী শ্রতি 

বলে। ইহার দৃষ্টান্ত “ত্রীহিভির্যজেত” ইত্যাদি স্থল। ব্রীহি-শব্দের 

অভিধেয় অর্থ শহ্যবিশেষ; এবং যজি-ধা$ঠর আভধেয় অর্থ কর্মবিশেষ। 

এঁ ২টী অভিধেয় অর্থের বোধের পর উক্ত শম্যবিশেষ উক্ত কর্্মবিশেষের 

অঙ্গ ইহা বিনিয়োগবিধিদ্বার। বুঝ। যায়। স্তরাং কথিত অভিধাত্রী 
শ্রুতি বিনিয়োগবিধির সহকারী । যাদৃশ শব্দ শ্রুত হুইবামাত্র প্রাগুক্ত 

শবার্থের অনুপপত্তিনিরাসক হয়, এবং প্রধান এবং অপ্রধানের সম্বন্ধ 

( উপকার্যোপকারকভাব ) বুঝাইয়। দেয়, তাদৃশ শব্দকে বিনিয়োজ্ঞী 
শ্রুতি বলে। ইহারও দৃষ্টান্ত “ত্রীহিতির্যজেত” ইত্যাদি স্থল। এই স্থলে 
ভৃতীয়াবিভক্তির শ্রনণধাত্রেই ত্রীহি যে যাগের উপকারী, ইহ! বুঝ! 

যায়। ' অত্রত্য এই তৃতীয়াবিভক্তিই বিনিয়োক্ত্রী শ্রুতি । মীমাংসকমতে 
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লীন দেবদত্তো দিব! ন ভুঙ্ক্তে এই স্থলে আ্তার্থাপত্তির ত্বার। 'বাণ্রো 
ভূঙ্ক্তে” এই প্রকার যে শব্দের কল্পন1 হয়, সেই কল্পিত শব্দটিও বিনিযোক্তুশ 
শ্র্তি। উক্ত প্রকার শব্দকল্পনার পর বিনিয়োগবিধির প্রভাবে রাজ্তি- 
ভোজন দিবসে উপবাসী স্মুলকায় দেবদত্তের উপকারক, ইহা! বুঝ যায়। 

শ্রঃতার্থাপত্তিপ্রামাণ্যবাদী ভটের ইহাই রহম্ত। এঁ বিনিযোক্ত শ্রুতি 
৩ প্রকার। বিভক্তিরূপা, একাভিধানরূপা ( একোক্তিরূপা ), একপদ- 

রূপা। পুর্ধেবাক্ত স্থল প্রথমের উদাহরণ | দ্বিতীয়টার অর্থ, বিভিন্ন অর্থের 
প্রকাশক . একটা কথা। ইহার দৃষ্টান্ত “পশুপা যজেত' ইত্যাদি স্ঘল। 
এই স্থলে ভৃতীয়ার একবচনের দ্বারা একটি পুরুষপশুর দ্বারা এইরূপ অর্থ 
বুঝিতে হয়। সুতরাং পশুপদের উত্তর তৃতীয়ার একবচনের দ্বারা পশুগত 

একত্ব, পুংস্থ এবং করণত্ব যুগপৎ বোধিত হয়। তাহার পর একটা 

পুরুষপশুমাত্র যাগের অঙ্গ ইহা বিনিয়োগবিধির দ্বার! বুঝ! যায়। এবং 

একত্ব ও পুম্তবের বোধ হওয়ায় স্ত্রী পশু বা২1৩টী বা ততোহধিক পণ্ড 
যাগের অঙ্গ নহে, ইহাও বুঝাইয়া দেয়। ন্ুপ্বিভক্তির দ্বারা যেরূপ 
কথিতরীতি অনুসারে নান! বিষয় বোধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ 

আখাতের দ্বারাও বোধিত হয়। এ স্থলে “যজেত' এই আখ্যাত হী ত- 
প্রতায়ের দ্বারা আখ্যাতের অর্থ কৃতি, এবং একত্বও বোধিত হয়। স্তরাং 
উক্তপশুকরণক ঘাগটী একপ্রযতুসাধ্য ইহ1 স্থিরীকুত হয়। [অর্থাৎ 

একদিনে বাগ আরম্ত করিয়া যাগের কিছু অংশ নির্বাহ করিয়া সমাপনের 

পূর্বে 'তদ্দিনে ক্তব্য শ্রাদ্ধাদিরূপ কন্মান্তর সমাপন করিয়! পুনরায় আরব 
যাগের অবশিষ্ট অংশ সমাপন করিলে যাগপিদ্ধি হইবে না। কারণ-_- 

পরম্পরাসন্বদ্ধ পৃথক্ পৃথক কর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা কৃতির তেদ হইয়া 
যাইবে। স্ৃতরাং যে কার্য্ের আরম্ভ করিবে, সেই কার্যা ধরিয়াই প্রবত্ব 

চালাইতে হইবে। একোক্তির দ্বারা লভ্য অর্থগুলির মধ্যে উপকার্ষে- 

পকারকতাববোধের পক্ষে সহকারী কারণ--ছিতীয়, প্রকার বিনিয়োক্তশী 
শ্রঃতি, প্রধান কারণ-_বিনিয়োগবিধি। তৃতীয় প্রকার শ্রুতির উদাহরণ 

(পঙুনা বজেত) ইত্যািস্থলীয় তিডস্ত পদ। যজেত. এই একবচনান্ত- 

প্দরটক-আখ্যাতবাচ্য . একত্বসংখ্যার অম্বয় বর্তায় হইয়া থাকে। 
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স্থতরাং কথিতপ্রকার পশুকরণক যাগের কর্তা একজন, বহু নহে, ইহ] 

উক্তপদের দ্বারা বোধিত হয়। যেরূপ একটী পুরুষপশ্ড যাগের করণ, 
সেরূপ কর্তাও একজন এই বোধই হইয়া! থাকে । বিশেষবিধি থাকিলে 

বু কর্তারও বোধ কোন স্থলে হইয়৷ থাকে । অতএব বিধি উক্ত স্থলে 

একপদরূপ শ্রতির সাহায্যে আখ্যাতবাচ্য কর্তগত একত্ব কথিতযাগের 

অঙ্গ ইহ! বুঝাইয়া দেয়। 
অন্যতম সহকারী লিঙ্গের অর্থ সামর্থ । অর্থপ্রকাশনসামর্থ্য তাহার 

ওর্থ। এলিঙ্গের সাহায্যে প্রধান এবং অপ্রধানের অঙ্গাঙ্গিভ'বপ্রকাশের 

উদ্বাহরণ ( বহির্দেবসদনং দামি ) এই স্থল। দেবতা দিগের অধিষ্ঠিত কুশের 
ছেদন করিতেছি, ইহাই এ শ্র্তির অর্থ। দর্শপৌর্ণমাস প্রকরণে উল্লিখিত 

ম্ত্রটা শুনা যায় বটে, কিন্ত উল্লিখিত এ মন্ত্রে কুশচ্ছেদন কর্তব্য ই বুঝাইবার 
কোন শ্রুতি নাই। অতএব এ মন্ত্রের দ্বার কুশচ্ছেদনকন্মপ্রকাশনিবন্ধান 
এ মন্ত্রের দ্বারা কুশচ্ছেদন কর্তব্য ইহা বুঝিবে। এবং উল্লিখিতমন্ত্র্বার 

কুশচ্ছেদন-কণ্মের কর্তব্যতাবিধায়ক শ্রুতিরও কল্পনা করিবে। এ প্রকার 

কল্পনার পর এ মন্ত্রটী কুশচ্ছেদন-কণ্ের অঙ্গ ইহাও বুঝিয়া লইবে। 
এ লিঙ্গ দুই প্রকার। প্রথমটা সামান্সন্বন্ধবোধক প্রমাণান্তরাপেক্ষ। 

“বহির্দেবসদনং দামি' এই কথিত উদাহরণটা ইহার উদাহরণ। এই কুশ- 

চ্ছেদনকার্য্যটা স্বততন্ত্রভাবে অনুষ্ঠেয় কোন প্রধান কার্য নহে । উহা যাগ- 
বিশেষের অবান্তর কার্য্য। সেই যাগবিশেষ দর্শপৌর্মাস যাগ। কুশ- 

চ্ছেদনকাধ্্যটা উক্ত যাগের অঙ্গ বলিয়। উল্লিখিত মন্ত্রের সহি উক্ত যাগের 

সামান্য ভাবে সম্বন্ধ 'আছে। দর্শপৌর্ণমাসের প্রকরণে উল্ত মন্ত্রের পাঠ থাকায় 

দর্শপৌর্ণমাসপ্রকরণই প্রমাণরূপে উক্তসন্বন্ধের বোধক। ম্থতরাং উক্ত 
মন্ত্রাত্মক লিঙ্গটী এঁ প্রমাণের সাহায্যে ছেদনকন্মের অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়। 

থাকে । মন্ত্রী ছেদনের সম্পাদক ( উপকারক ) কোন বিশিষ্ট উপায় নহে। 
মন্ত্রপাঠ ছাড়িলেও অক্ত্রাদির দ্বারা কুশচ্ছেদন অনায়াসেই হইতে পারে। 

তথাপি মন্ত্রপাঠের আবশ্মকভাবিধায়ক প্রমাণ থাকায় মন্ত্রপাঠ করিতে করিতেই 

কুশচ্ছেদন করিতে হইবে । সুতরাং ইহাই বলিতে হইবে যে, যদ ব্যতিরেকে 

যাহার সম্ভাবনা আছে; যদি তাহা সেই ক্ষেত্রে আবশ্যক হয় তাহা হইলে 
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নিশ্চয়ই তাহার আবশ্যকতাবোধক কোন প্রমাণ আছে। যাহার প্রভাবে 

উহা নিয়মের অধীন হইয়াছে । এবং প্রকরণের মধ্যে মন্ত্রের উল্লেখবশতঃ 

ইন্ছাই বুঝা যায় যে, যখন তখন কুশচ্ছেদন করিতে গেলে মন্ত্রের 

প্রয়োজন নাই। [ অর্থাৎ কুশচ্ছেদ্বনমাত্রেই উল্লিখিত মন্ত্র প্রযোছ্য 

নহে। কিন্তু দর্শপৌর্নমাসযাগের অন্তরঙ্গভাবে বিহিত কুশচ্ছেদনের পক্ষে 
প্রযোজ্য । উল্লিখিত-মন্ত্রসংস্কত কুশের ছেদনও দর্শপৌর্ণমাসযাগসাধা 
অপুর্বেের *্ জগনিক। সুতরাং মন্ত্রটা বিফল নহে । ] 

দ্বিতীয় লিঙ্গটা প্রমাণান্তরানপেক্ষ। যদ্ ব্যতিরে,ক যাহার সম্ভাবনা নাই 
[ অর্থাৎ যাহ! ছাড়িলে যাহ হয় না] তাহাকে অবলম্বন করিনার পক্ষে 

কোন প্রমাণ না থাকিলেও বাধ্য হইয়া তাহাকেই অবলম্বন করিতে 

হইবে। [অর্থাৎ যে স্থলে কেবলমাত্র লিঙ্গই অন্যের সহায়ত! না লইয়া 

অঙ্গ-প্রধানের সম্বন্ধ বুঝাইয়া থাকে, সেই স্মথলই দ্বিতীয় লিজের উদ্দাহরণ। ] 

মন্ত্রের ঘটকীভূত পদের অর্থন্ভ্কান না হওয়া পধ্যন্ত কেহই মন্ত্র শুনিবামাত্র 

কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইতে পারে না। সুতরাং কণ্মানুষ্ঠানের পক্ষে মন্ত্র 

ঘটকীভূত পদের অর্থচ্জান অঙ্গ [ অর্থাৎ উপকারক । ] 

বাক্যের লক্ষণ সমভিব্যাহার। যে স্থলে সাধ্যত্ব এবং সাধনত্বাদ্ি 4 

বাচক দ্বিতীয়ার্দি নিভক্তি শ্রুত হয় না, অথচ অঙ্গ এবং অঙ্গীর নাচক 

পদ্দ্বয়ের যুগপৎ উচ্চারণ হয়, সেই স্থলের এ প্রকার যুগপৎ উচ্চারণই 

সমভিব্যাহার | ইহার উদাহরণ “পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি” ইন্যাদি স্থল। 

এই স্থলে পর্ণ এবং জহুর সাধনন্ধ এবং সাধ্যত্বনোধক কোন ছিতীয়াদি 
বিভক্তি নাই অথচ পণ এবং জহুর অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝা যায়।* পর্ণ জুহুর অঙ্গ। 

পর্ণ-শব্দের অর্থ পলাশকান্ঠ। জুহু শব্দের অর্থ অর্ধচন্দ্রাকৃতি যজ্ত্ীয় পাত্র- 
বিশেষ । অঙ্গাজিভাবনোধক বাকা এবং প্রসিদ্ধ বাক্য একার্থক নহে । 

একটা বিশিষ্ট অর্থের বোধক ক্রিয়াকারকবোধক অনেকপদসম্থিত বাক্যই 
প্রসিদ্ধ বাকা । ভাষ্যকার পরস্পরান্থিতার্থক পদমুহকে বাক্য বলেন, কিন্তু 

প্রসিদ্ধবাক্যদ্বারা অঙ্গাঙ্গিতাব বুঝ! যায় না, প্ররক্রান্ত বাক্যই অঙ্গাঙ্গিভাব- 
বোধক। শ্ঠায়প্রকাশকার তাহারই লক্ষণ করিলেন। প্রসিদ্ধ বাক্য এব' 

* অপূর্বব-শবের অর্থ ধর্ম 
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প্রজ্লান্ত বাক্যের সাধারণ লক্ষণ করেন নাই। বঙ্গের গৌরব পুজনীয় 
্যায়পঞ্চানন মহাশয়ও স্বরচিত স্ঠায় প্রকাশ-গ্রস্থের টাকায় তাহাই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। প্রক্রান্ত বাক্যের এইভাবে লক্ষণ করায় লিঙ্গাদি উক্ত বাক্যের 

স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবে না [অর্থাৎ তাহাদের ব্যাবর্তন হইল ]|) কারণ__ 
লিঙ্গাদিস্থলে অঙ্গাঙ্গি-বাঁচক পদ থাকে না। পলাশকাষ্ঠভিন্ন অন্য কাষ্ঠের 

স্বারা এ জুহু নিশ্মাণ করিলে সেই জহুর দ্বার! যজ্ত্বীয় কর্ম সম্পন্ন হইবে না। 
স্তরাং পলাশকাষ্ঠই জুহুর উপকারক, ইহা এ বাক্যের দ্বারা বুরা যায়। 

বিনিয়োগ বিধির সহকারী চতুর্থ প্রমাণ প্রকরণের লক্ষণ উভয়াকাঙুক্া । 

অঙ্গ এবং অঙ্গিরূপে অভিমত উভয়েব পরস্পরাকাগ্ুক্ষাই তাহার অর্থ। অঙ্গ 

অঙ্গীকে আকাঙক্ষ। করিবে, এবং অঙগী অঙ্গকে আকাঙ্ক্ষা! করিবে । উভয়ের 

আকাঙক্ষ! বলায় অন্যতরাকাঙক্ষাকে প্রকরণ বল! চলিবে না। ইহার উদাহরণ 

“প্রযাজাদিযু সমিধে। যজতি” ইত্যাদি স্থল। প্রযাজযাগস্থলীয় সমিধ্-যাগের 

ফল-নির্দেশ না থাকায় সমিধৃযাগের দ্বারা কি হয়--এইরূপ আকাঙক্ষ। স্বতঃই 
হইয়া থাকে । যে যাগের কোন ফল কথিত নাই, তাহার সম্বন্ধে ফলের 

জিজ্ভাসা! হয় না। তবে সে কোন্ যাগের উপকার্ষা এইরূপ জিভন্তাসা হইতে 

পারে। ফল থাকিলে ফলবিষয়ক জিভ্ভ্তাসাই হইত । স্ুতরাং সমিধ্-যাগের 

উপকার্ধ্য ফল না হইয়া স্ব্জনক দশপৌর্ণমাসফাগই উপকার্যারূপে 
আকাঙিক্ষিত হওয়া! উচিত। এবং “দর্শপৌর্ণমাসাভাং স্বর্গ ভাবয়েৎ 

এই প্রকার দর্শপৌর্ণমাসযাগবিধায়ক বাক্য আছে; সেই বাক্য গুনিলেও 

উক্ত যাগের ইতিকর্ব্যতাবোধক কোন বাক্য না থাকায় “কথং ভাবয়ে 

অর্থাৎ কি প্রকারে এঁ যাগ নির্বাহ করিতে হইবে এইরূপ আকাঙঙ্ক 

হইয়া থাকে, স্বতরাং দর্শপৌর্ণমাসরূপ প্রধান যাগ ইতিকর্তব্যতারূপে 
উক্ত সমিধ্-যাগরূপ অশ্াগকে আকাগক্ষ। করিতেছে । স্ৃতরাং অঙ্গ- 

যাগের উপকার্যযরূপে প্রধান যাগ আকাজ্িকষিত এবং প্রধান্যাগের 

উপকারকরূপে অঙ্গযাগ আকাঙিক্ষিত হওয়ায় পরম্পরাকাগক্ষারূপ প্রকরণ 

সিদ্ধ হইল । ন্ুতরাং পরিশেষে ইহাই বক্তব্য যে, উপকার্ধ্য এবং উপকারক 

এতছুভয়ের আকাঙক্ষাই প্রকরণ। এ প্রকরণ ছুই প্রকার। মহাপ্রকরণ 

এবং অবান্তর প্রকরণ । “কিং ভাবয়ে এবং কথং ভাবয়েও, এই প্রকারে 
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প্রধান উপকার্য্যরূপে এবং অপ্রধান উপকারকরূপে ভাবনার বিষয় হইটল 

মহাপ্রকরণ হইবে। এইরূপ মহাপ্রকরণের ক্ষেত্র প্রকৃতিভূত কর্ম্দ। 
যেস্থলে সমস্থ অঙ্গকন্মের উপদেশ থাকে, তাহাই প্রকৃতি । দর্শ- 

পৌর্ণমাসযাগ প্রকৃতিভূত কর্্মা। সেইস্থলে এভাবে উভয়ের আকাঙক্ষা 
-সম্ভবপর । যতক্ষণ পর্যাস্ত অঙ্গকন্মগুলিকে প্রধানের অঙ্গরূপে না 

বুঝিবে, ততক্ষণ এ ভাবে আকাঙ্ক্ষা চলিবে! বিকৃতিকর্মে মহা- 
প্রকরণ সম্তক্পপর নহে। যে কর্ধমে সমগ্র অঙ্গের উপদেশ থাকে না, 

তাহাই বিকৃতি। সৌর্যা-ঘাগ বিকৃতি-কর্ম। সেই যাগ «সৌর্্যং 

চরুং নির্ববপে্ধ ্রন্মবর্চদকাম£৮ এইপ্রকার শ্রুতিবিহিত ' সৌর্য্যযাগের 

পক্ষে প্রকৃতিভূত কন্ম আগ্নেয় যাগ। আগ্নেয় যাগের প্রকৃতহসম্যন্ধে 
স্মম্পহ্ট শ্রুতি না থাকিলেও অনুমানের সাহায্যে তাহার প্রকুতিত্ব- 

সোধক শ্রুতির. কল্পনা করিতে হয়। গ্রন্থগীরবভয়ে তাহার আলোচন! 

করিলাম না । ম্থৃতরাং সৌর্য্য যাগটী বিকৃতি-কর্। যদিও এ সৌধ্যধাগে 
প্রকৃতিকম্মবিহিত হোম হইতে অ্তরিস্ত উপহ্োমাদির বিধান থাকায় 

বিনিয়োগবিধি উল্লিখিত প্রকরণের সাহায্যে সৌর্যযযাগ এবং উক্ত উপ- 

হোমাদির অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝাইতেছে [ অর্থাৎ “উপহোমাদির উপকাধ্য কি % 

এবং “*সৌধ্যষাগের বা উপকারক কি? এইরূপ প্রকরণের সহায়ত! 
বিনিয়োগ-বধি পাইতেছে |] তথাপি «বিকৃতি-কন্মেব পক্ষে অঙ্গ গুলির 

উপকার্্য কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও ৫প্রধানীভূত উক্ত পিকৃতি- 
কর্দ্দের উপকারক কি ? এইরূপ আকাগক্ণ নাই, কারণ-_যখন সৌর্যাযাগকে 
বিকৃতি বলিয়! বুঝা গিয়াছে তখন প্রকৃতিভূত কর্মের অঙ্গুলি উহারও অঙ্গ 

ইহাও বুঝা যাইতেছে । স্থতরাং বিকৃতি-কর্ম্ের 'কথং ভাবয়ে। এইরূপে 
অঙ্গবিষয়ক আকাঙক্ষ। থাকিবে কেন ? 

 প্রকৃতিভূত কর্মের অঙ্গগুলিকে অতিদেশের দ্বারা পাওয়া যাইবে । 
যেস্ছলে কাহারও উপকারক জানিঝার ইচ্ছার পর. উপকারক জানিয়া 

সেই উপকারকের আবার উপকারক জানিবার ইচ্ছা 'হয় সেই স্থলের উত্ত 
ইচ্ছাছয়কে অবান্তর প্রকরণ বলে। শ্যায়প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, ফল- 

ভাবনার মধ্যে অঙ্গবিধিপ্রীতিপান্থ ভাবনীর প্রকরণই' অবান্তর প্রকরণ । 
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| অর্থাত “'কৎং ভাবয়ে্। এইরূপ আকাঙক্গার মধ্যে- (অর্থাৎ এরূপ 

আকাঙ্জাার নিবৃত্তি না হইতেই ) এ আকাগুক্ষণীয় অঙ্গের পক্ষে অঙ্গাকাঙক্ষা 

ঘটিলে অবান্তর প্রকরণ সিদ্ধ তইবে। ] 

এহাদৃশ প্রকরণের সাহায্যে বিনিয়োগবিধির দ্বারা অভিক্রমণ প্রবাজ- 
যাগের অঙ্গ বলিয়া নিদ্ধারিত হয়। আন্তিক্ষেত্র অশ্ির সমীপে থাকাই 

অভিক্রমণ। প্রযাজযাগের অঙ্গ বলিয়া যেগুলি বিহিত হইয়াছে, তাহাদের 

মধ্যে উল্লিখিত অভিক্রমণটা কাহারও অঙ্গ বলিয়া বিছিত হয়নি, 
কেবলমাত্র বিহিত অন্গগুলির মধ্যে উল্লিখিত । সুতরাং উহ1 প্রধানের 

আঙ্গ না অঙ্গের অঙ্গ ইহা সহসা স্থির করা যায় না। সন্দংশ- 

পতিতন্যায় অনুসারে অঙ্গের অঙ্গমধ্যে উল্লিখিত বলিয়া অভিক্রমণটী 
প্রধান কন্মের অঙ্গ নহে, উহা অঙ্গের অঙ্গ । অবাস্তর প্রকরণই অঙ্গের 

অঙ্গ বলয়া স্থির করিয়া দেয়। "অবান্তর প্রকরণ অস্বীকুত হইলে উহা 

প্রধানের অঙ্গ হইয়া পড়ে । তাহার স্বীকার করিলে সন্দংশপতিতন্যায়- 

বিরোধ হয়। একের অঙ্গের উদ্দেশে বিহিত ২টা অঙ্গের মধ্যে স্থিত 
অন্ঙ্গর বিহিত অঙ্গদ্বয়ের ন্যায় অঙ্গিসম্বন্ধবিধান সন্দংশপতিতন্যায় | 

সন্দংশপতিতন্য।য় অনুসারে অভিক্রমণ প্রধাজযাগের অঙ্গের অঙ্গমধ্যে পতিত 

বলয়। উহা প্রধাজযাগের অঙ্গ, অপরের অঙ্গ নহে, ইহা স্মথিরীকৃত 

হইয়া! থাকে। স্তৃতরাং সন্দংশপতিতন্যায়টী অবান্তরপ্রকরণের পৃষ্ঠপোষক 
ইহ1 অবশ্যই স্বীকার করতে হইবে। 

. বিনিয়োগবিধির সহকারী পঞ্চম প্রমাণ-স্থানের লক্ষণ দেশসামান্য | 

কুলযদেশে অনস্থানই -দেশসামান্যশব্দের অর্থ। তাহা ছু প্রকার__পাঠ- 
সাদেশ্য এবং অনুষ্ঠানসাদেশ্য । গ্রন্থ পাঠ করিলেই উভয়ের তুল্যদেশে 
অনস্থান ঘেস্থলে জানা যায় তত্রত্য ভুল্যদেশে অবস্থানকে পাঠসাদেশ্য 

বলে। একই স্থলে উভয়টীর তনুষ্ঠেয়তাবিষয়ের নির্দেশকে অনুষ্ঠান-সাদশ্ব 
বলে। বিনিয়োগবিধি উক্ত অন্যতরের সাহায্যে অঙ্গাজিভাব বুঝাইয়া 

দেয়। এ পাঠসাদেশ্ট দুই প্রকার-যথাসম্থাপাঠ এবং সন্নিধিপাঠ। 

যগাক্রমে ২টী যাগের বিধানের পর ২টা মন্ত্র যথাক্রমে যদি শান্সে উক্ত হয়। 
তাহা হইলে ১ম যাগটীর পক্ষে ১ম মন্ত্রটা প্রযোজা, এবং ২য় যাগের পক্ষে ২য় 

৪৫ 
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মন্্রটা প্রযোজ্য [ অর্থাৎ ১ম যাগের অঙ্গ ১ম মন্ত্র এবং ২য় ঘাগের অঙ্গ ২য় 

মন্ত্র ই! যথাসম্যপাঠরাহায্যে বিনিয়োগবিধি বুঝাইয়া থাকে। এস্ছলে ১ম 
মন্ত্রের সহিত ২য় যাগের সন্থন্ধ স্বীকার করিলে ব্যবধান হয় 'ন। বটে, কিন্ত ২য় 

মন্ত্রেরে সহিত ১ম যাগের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অতিব্যবধান ঘটিয়া যায়। 
কিন্তু যথাক্রমে সম্বন্ধ স্বীকার করিলে ব্যবধানের শৃঙ্খল। থাকে । এবং প্রথম 

পঠিত মন্ত্রের প্রথমপঠিত বাগের সহিত সম্বদ্ধ স্বীকার করাই উচিত। কারপ-_ 
উভয়ই প্রথম স্থানে পঠিত। পাঠস্থান তুল্য হওয়ায় যথাক্রমে অহয় স্বীকার 
করিলে সমানদেশতারও উপপত্তি হয়। শ্যায়প্রকাশে ইহার উদ্দাহরণ 

উল্লিখিত আছে। 

প্রকৃতিকর্মাবিধানকালে তাহার অঙ্গ বলিয়। যাহার! বহিত হইয়াছে, 

তাহারাই যদি পুনরায় বিকৃতিকম্মবিধানক্ষেত্রে অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হয়, 

তাহা হইলে তাহার! বিকৃতিকম্ম্ের সহিত সমন্নিহিতভাবে পঠিত হওয়ায় 

শিকৃতিকর্ম্টেরও অঙ্গ ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাই যথাসঙ্লিধি-পাঠের 
উদাহরণ । সন্নিধানকে অতিক্রম না করিয়া পাঠই যথাসক্ষিধি-পাঠ। 

একই দেশে অনুষ্ঠানের নির্দেশই অনুষ্ঠানসাদেশ্য । ন্যায়প্রকাশকার়ের 
প্রদ্শিত উদাহরণ দেখাইতেছি। পশুধন্দরগুলি মগ্লীষোমীয়নামক পশুযাগের 

অঙ্গ ইহা অনুষ্ঠানসাদেশ্বরূপ স্থানসাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা 
দেখাইয়াছেন। জ্যোতিষ্টোমযাগে ৩টী পশু বিহিত হইয়াছে । অশ্ীষোনীয় 

সবনীয়, এবং অন্ুবন্ধ্য। তাহার মধ্যে অগ্নীষোমীয় পশুর ব্ধ. 
জ্যোতিষ্টোমযাগে পুর্ববদিনে বিহিত, জ্যোতিষটোমযাগ ত্রিদিনব্যাপক। 
সৌত্যদিনে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমযাগের অন্থ্যদিনে (শেষদিনে ) অনুবন্ধ্ 
নামক পণ্ডর বধ বিহিত। জ্ঞোতিষ্টোমযাগের পুর্ববদিনে পশ্টধর্শী এবং 
অশ্লীষোমীয় পণ্ড উভয়ের বিধান থাকায় অর্থাৎ একদিনে উভয় অনুষ্ঠেয় 
বলিয়া কধিত হওয়ায় পশুধর্মগুলি অগ্নীষোমীয় পশুরই অঙ্গ, অপর পঞুর 
অঙ্গ নহে, ইহা স্থির কারবে। ভাম্তকার এবং ম্যায়মালাকার উভয়েই 
উপাকরণ, পরয্গ্লিকরণ, উপানয়ণ, বন্ধ, যৃপে নিযোঞ্জন, সংজ্পন এবং বিশসন 

প্রভৃতিকে পশুধর্ম বলিয়াছেন। উক্ত পশুধর্গুলি বধ্য পণুর সংস্কার- 
কর্মা। : সবদীয় এবং অন্ুবন্ধ্য ভিষ্ন দিনে বধ্য বলিয়া উত্ত পণুধর্গুলি 
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তাহাদের অঙ্গ নহে। তাহাদের অঙ্গ বলিলে একদিনে কর্তব্য অনুষ্ঠানের 
অনুপপত্তি হয়। 

বিনিয়োগবিধির সহকারী ষষ্ঠ প্রমাণের নাম সমাখ্যা। সমাখ্যাশকের 
অর্থ যৌগিক শবন্দ। প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি অনেকপদের যোগে যে শব্দটা বিশিষ্ট 
অর্থের বোধক হয়, তাহাই যৌগিকনামে পরিভাষিত। এবং এ সমাখ্য। 
দ্বিবিধ; বৈদিক এবং ৌকিক। ন্যায়প্রকাশকার ইহার উদ্দাহরণ 
দিয়াছেন প্রথমটার 'হোতৃচমস”গ এই শব্দটা। ভক্ষণার্থুক. চম-ধাতুর 
উত্তর অর্ধকরণবাচো ওণাদিক অসচ..প্রত্যযযোগে চমস্ এই শব্দটা 

নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । চমস্-শব্দের অর্থ ভক্ষণাধিকরণ পাত্র। কিন্তু 

লৌকিকপ্রয়োগস্থলে চমস্-শব্দের তাদৃশ অর্থে কোথায়ও ব্যবহার নাই। 
বৈদিক স্থলেই এ অর্থে বাবহার দেখা যাঁয়। কেবলমাত্র হোতাই এ 
পাত্রে ভক্ষণ করিবেন, অন্য কেহ করিবেন না। ম্তৃতরাং চমসদ্বারা 

ভক্ষণরূপ বিধেয় কর্মের অঙ্গ হোতা, ইহ! বৈদিক সমাখ্য। বুঝাইয়। 

থাকে। 

আধ্বর্ধ্যৰ এই শব্দটা লৌকিক সমাখ]া। যজুবেবদবিদ্্কে অধ্বর্ধম্ বলে, 
এবং তাহার কম্মটা আধ্বর্ধ্যব। অধ্বর্ষ্যোঃ কম্মা এই অর্থে আধ্বর্ধ্যব এই 

শব্দটা .নিষ্পন্ন। এরস্থলীয় তাদ্ধতপ্রত্যয়টা কম্মার্থক। সুতরাং লৌকিক 
সমাথ্যার প্রভাবে ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, যভুবেবদবিদ্ই যজুবেবদ- 

বিহিত কর্মের অনুষ্ঠাতা, অপরে নহে, স্থৃতরাং যজুবেবদাবিহিতকর্ম্মানুষ্টানের 

অঙ্গ যজুর্বেবদ বিদ্ এইরূপ অর্থ অত্রত্য লৌকিক দমাখ্য। বুঝাইতেছে । ক্মার্থ- 
তাদ্ধত প্রত্যয়ের যোগে লৌকিক শব্দ নিম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব 

কর্ম থ-তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পাদিত শব্দকে লৌকিক সমাধ্যা বলিয়া ন্যায় 

প্রকাশকার নিপ্ধ।রিত করিয়াছেন । 

প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত শ্র্তিকে বিনয়োগবিধির সহকারা প্রমাণ 

বলেন নাই। তিনি কেবলমাত্র লিঙ্গাদিকেই সহকারী বলিয়াছেন। শ্রুতি 

প্রমাণ হইলে 'পীনে। দেবদত্তে দিব ন ভুঙুক্ত” এইস্থলে রাত্রো ভুঙ্ক্তে 
এই প্রকার বাক্যরূপ বিনিয়োজ্জী শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়। এবং এ 

কল্পন! হইলে শ্রুতভার্থাপত্বিত্বীকার তাহারও মতে করিতে ইয়। 
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জয়ন্ত অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলেন নাই। সুতরাং তাহার মতে শ্রভার্থা- 

পত্তিও প্রমাণ নহে। 'গীনো দেবদত্তে। দিবা ন ভূঙুক্তে ইত্যাদি স্থলে 
বাতিরেকী অনুমান স্বীকার করেন। অনুমান যখন কৃ৯গ্ত প্রমাণ, তখন 

তাহার দ্বারাই রাত্রিভোজনরূপ বিষয়ের নির্ধারণ হইতে পারিবে। এ 
বিষয়টাকে বুঝিবার জন্য শব্দকল্পনার কোন আবশ্ুকতা নাই। উদয়নও 

কুম্ুমাঞ্জলি-গ্রন্থে তৃতীয়স্তবকে এই কথাই বলিয়াছেন__ 

“অনিয়ম্যস্য নাযুক্তির্নানিয়ন্তোপপাদকঃ 1” 

[ অর্থাৎ অব্যাপোর অনুপপত্তি হয় না। এবং অব্যাপকও উপপাদক 

হয় না। ব্যাপ্যব্যাপকভাববর্জিতক্ষেত্রে অনুপপন্তির আলোওনাই 

অসঙ্গত। অর্থাপাস্ত যে অনুপপত্তির আশ্রিত, সেই অনুপপত্তির কোন 

স্বতন্ত্র! নাই | তাহা ব্যতিরেকব্যাপ্তিরপেই পরিণত । 

স্বতরাং তাহাদের মতে অর্থাপত্তিৎ্ৰবাচ্য জ্্তানটী অনুমিতিভিন্ন 

অন্য কিছুই নহে। তাহা হনুমিতি। মীমাংসকমতে প্রমাণদ্বয়ের বিরোধ 

ঘটিলে অর্থাপৰ্ি মধ্যস্থের মত বিরোধনিবৃত্তি করিয়। দেয়, মীমাংসকের1 আরও 

বলেন যে সর্বত্র ব্যাপ্যব্যাপকভাব থ'কেও না, সুতরাং অর্থাপত্তিক্ষেত্রে 

অনুমিতির প্রবেশ দক । এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণও 

নহে, শন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির কারণ। ইহাও অনেকের অভিমত । 

নৈয়ায়িকশিরোমণি জয়ন্ত এবং উদয়ন £ভূতির মত তাদৃশ নহে। তাহারা, 

বলেন, অর্থাপত্তিক্ষেত্রমাত্রেই ব্যাপ্যব্যাপকভাব আছে । অম্বয়ব্যাপ্ডি- 

জ্তানের ন্যায় ব্যতিরেকবাপ্তিজ্্ানও অনুমিতির কারণ। উপপাদকের 

অভাব ঘটিলে উপপা"ছ্ভর অভাব ঘটে। [ অর্থাৎ* যেখানে যেখানে 
উপপাদকের অভাব, সেখানে সেখানে উপপাগ্ভের অভাব । সুতরাং ফলতঃ 

উপপা'দকের অভাব্টী উপপাদ্ভের অভাবের ব্যাপক ৷ অতএব উপপাদকা- 
ভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগিত্ব্টী উপপান্ে আছে। তাদৃশ প্রতিযোগিত্বটাই 
ব্যতিরেকব্যাপ্ডিৎ তাহাই অনুপপত্তিরূপে ন্যবহ্ৃত। প্রমাণ ছ্য়ের বিরোধ 

কোথায়ও হয় না। নিজ নিজ বুদ্ধির মন্দতানিনন্ধন প্রমাণ-দহয়র' বিরোধ 

হইতেছে এই বলিয়া মনে হয়। প্রমাণদ্বয়ের বিরোধ-জজঞানটা ভ্রমভিন্ন 
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আর কিছুই বলা যায় না। উদয়ন শেষে এই কথ! বলিয়াছেন যে, যদি 

জেদের বশবর্তী হইয়া অর্থাপত্তিকে স্বতগ্ত্র- প্রমাণ বল, তাহ হইলে 
প্রসিদ্ধস্থলেও অনুমান মানিও না, সর্বত্রই অর্থাপত্ত স্বীকার কর। ধুমও 

বহ্চির অভাবে অন্ুপপন্ন হইয়। বহ্িকে সিদ্ধ করিতে পারে। গ্রস্থারস্তে 

নমক্কারশ্লোকের ব্যখ্যান-প্রপঙ্গে ব্যতিরেকব্যপ্তি-জজ্তানের স্বজন্ত্রভাবে 

অনুমতি-কারণতা নাই বলিয়া মিভভাষিণীকার একটা মত দেখাইয়াছেন, 
কিন্তু সেই মতে যেখানে ব্যতিরেকব্যাপ্তি আছে, সেইখানে* অন্বংস্যাপ্তিও 

আছে, ইহাও বলিয়াছেন । স্থতরাং সেইমতেও অর্থাপত্তরূপ প্ৃথক্প্রমাণ 

স্বীকারের কোন আবশ্বকহা দেখ! যার না। কারণ এ ব্যতিরেকন্যাপ্তিই 

অন্থয়ণ্যাপ্তির উপস্থাপক হইয়। অনুমানের পথ পরিষ্কৃত রাখে! 

নম্বেলং সতি সর্ববত্র শব্দব্যাপারসন্তবাগড। 

মুখ্যস্তাপি ভবে সাম্যং গৌণলক্ষণিকাদিভিঃ ॥ 

শ্র্তিলিল্গাদিমানানাং বিরৌধে। যশ্চ বর্্যতে। 

পুর্ববপুর্নববলীয়ন্ত্রং তৎ. কথং বা ভবিষ্যুতি ॥ 

উচাতে। সত্যপি সর্বত্র শব্দব্যাপারে তণ্প্রকারভেদোপপান্ডিরেষ ন 

দোষঃ। ন হি পনানাং আর্ববাস্না নিমিন্তভাবমপহায়ৈব নৈমিত্তিক প্রতীতি- 

রুপপ্লবতে । তদপরিত্যাগ'চ্চ তৎস্বরূপবৈচিত্র্যমনুবর্তুত এব। 

অন্যথা! সিংহশব্দেন মতিঃ কেসরিণীনুতে। 

অন্যগ1 দেবদস্তাঁদে প্রতীতিরূপজন্যতে ॥ 

গঙ্গায়াং মজ্জতীত্যত্র গঙ্জাশব্দো নিমিত্ততাম্। 

উপযাতি যথ! নৈবং ঘোষাদি বসতো৷ তথা ॥ 

শ্ুতিলিঙ্গ বাক্য প্রকরণস্থানসমাখ্য নামপ্যর্থসনিকর্ষবিপ্রকর্ষককতোহস্ত্যেব 

বিশেষ ইতি তত্রাপি ন বিনিয়োগসাম্যম্। 

অন্যুলাদ 

- 2(শব্দকল্পনাবাদীর আশঙ্কা ) 'আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিত্ভান্য এই 

যে, শব্দ অশ্রত হইলেও যদি অর্থবোধের কারণ হয়, তাহ! হইলে 
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সর্বত্রই শব্দ এভাবে কার্ধ্য করিবে বলিয়া মুখ্যশক্েরও গৌণ এবং 
লাক্ষণিক প্রভৃতির সহিত নিধিশেষত। হইয়া! পড়ে। 

[ অর্থাৎ উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। এবং 
আর্গতলিঙ্গ প্রভৃতি প্রমাণের যে বিরোধ বর্ণিত আছে, এবং পুর্ব পু্ণন 
প্রমাণের যে বলবন্তাও বর্ণিত আছে, শব্দকল্পনার স্থযোগ না থাকিলে 
তাহারই বা উপপত্তি হয় কিরূপে? এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে, সর্বত্র 
শব্দের সামর্থ্য থাকিলেও সেই সামর্ধ্যের ব্যক্তিগতভেদরবশতঃ সামর্থ্য- 
বিশেষ লইয়া মুখ্যগৌণাদির ভেদ্ হয়। [অর্থাৎ অভিধেয়ার্থবোধনের 
মনুকৃল সামর্থ এবং গৌণাথলক্ষ্যার্থবাধনের অনুকূল সামর্থ; এক প্রকার 
নহে। একপ্রকার হইলে উভয় অর্থ ই সহজে বুদ্ধি-ব্ষিয় হইত। ] কারণ___ 
পদগুলির সম্পূর্ণভাবে নিমিত্ততার অপলাপ করিয়াই নৈমিত্তক প্রভীতি 
উৎপন্ন হয় নাঃ এবং ভাহা৷ পরিত্যক্ত হয় না বলিয়াই সেই সকল নিমিত্তে 

স্বরূপগত বৈচিত্র্য থাকেই, তাহারও অপলাপ হয় না। [অর্থাৎ কোন 
স্থলেই পদের অর্থ-বাধসম্পাদনপক্ষে অনিমিন্ততা নাই । অশিমিত্ততা-ন্বীকর 
করিলে নৈমিত্তিক প্রতীতি বাধিত হইয়া পড়ে, এবং পদের নিমিন্ততা 
আছে বলিয়া পদরূপনিমিত্তের স্বভাবভেদ স্বীকার করিতেই হইবে ।] 

সিংহ এই একই শব্দের দ্বারা সিংহীপুত্রবিষয়ক এবং পুরুষাশ্রেষ্ঠ- 
দেবদত্তাদিবিষয়ক প্রতীতি হয় না। পর্তু বিভিন্ন শব্ের দ্বারা বিভিন্ন 

অর্থের বোধ হয়। [ অর্থাৎ সিংহশব্দ সিংহীপুত্রপশুরাঙ্কে বোধ করাইয়া 

থাকে, এবং পুরুষশ্রেষ্টদেবদত্তাদিবিষয়কবোধও করাইয়৷ থাকে। তাহার 
কারণ এ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত সিংহশব্দগত বৈচিত্র্য । ] গিঙ্গায়াং মঞ্জতি। 
এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে মজ্জনরূপ-অর্থবোধের পক্ষে গঙ্গাশব্দ যেরূপ 

সহায়ত করে, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি' এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে 

বাসরূপ-অর্থের বোধের পক্ষে গাশব্ব এরূপ সহায়তা করে না। 

( স্থতরাং অভিধায়ক গৌণ এবং লাক্ষণিক শব্দের নির্ববিশেষত। 'হইতেই 
পারে না।) | ৃ 

অর্থের সহজবোধ্যতার অভাবকৃত শ্রতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ) স্থান, 
এব সমাখ্যার বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া সেই সকল স্থলেও বিনিয়োগ 



অর্থাপত্তেরমুমানেহন্তরাবঃক * ৩৫৯ 

( অঙ্গাঙ্গিভাষ-বোধকতা ) সমান নহে। [ অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাকা, 

প্রকরণ, স্থান এবং সমাধ্যার পুর্বব-পুর্বেবের প্রবলতা-বিষয়েও কোন অনুপপত্তি 

নাই। নুপপন্তি থাকিলে পর-পরের বিনিযোজকহার জন্য অর্থাপস্তির 
সাহায্যে পুবি-পুর্বধের কল্পনা করিতে হইত। এবং তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব- 
বোধন-বিষয়ে উপযোগিতাও সমান নহে। পর-পর অপেক্ষা পুর্বব-পূর্বে্ের 
সত্বর অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধনে সামর্থ আছে। এবং পর-পর বিলম্বে তাহার 
বোধ করাইয়! থাকে । ও 

ডিগ্রনী 

মীমাংসকম:ত শ্রুতি লিঙ্গাদি অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ, লিঙ্গ বাক্যাদি 

অপেক্ষ! প্রবল প্রমাণ, বাক্য প্রকরণাঁদি মপেক্ষ! প্রবল প্রমাণ, প্রকরণ 

স্থান এবং সমাধ্যা হইতে প্রবল প্রমাণ, এবং স্থান সমাখ]। হইতে প্রথল 

প্রমাণ । অ্ত্রত্য প্রমাণশব্দের অর্থ অঙ্গাঙ্গি-ভাব-বোধের সাহায্যকারী, 

প্রত্যক্ষা্দি-প্রমাণ অপেক্ষ। স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। লিঙ্গ-বাক্যাদি-স্থলে 

অঙ্গালি-ভাব-বোধক কোন স্পৰ্ট শ্রুতি নাই। অর্থাপত্তি বা অনুমানের 

দ্বারা তাদৃশ শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়। শ্রতি-কল্পনা করিয়া বল-সঞ্চয়ের 
পুরবেই যে পক্ষে স্পষ্ট শ্রুতি আছে, তাহার দ্বারাই সেই পক্ষের অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবনোধ হইয়। যাইবে । এ প্রকার শ্রুতির প্রভাবে লিঙ্গের শ্রুতিকল্পনা- 

পূর্বক বল-সঞ্চয়ের মার অবসর থাকিবে না। তাহ! বাধিত হইয়া পড়িবে । 
্ৃতরাং লি'দ অপেক্ষ। শ্রুতি প্রবল প্রমাণ। 

স্যায়প্রকাশে ইহার উদাহরণ প্রদর্শিত আছে। ধএন্দ্যা গারৃপত্যমুপ- 

তিষ্ঠভে_ইন্্রপ্রকাশক মন্ত্রের দ্বারা অমিবিশেষের পুজা! করিবে। ইহাই 
উক্ত শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ। এখানে নিন্লৈখিত-ভাবে পুর্ন্বপক্ষ ও তাহার 

সমাধান। পূর্ববপক্ষ এই যে, এন্দী এই শব্দের ইন্দ্-প্রকাশন-সামর্থয 
আছেশ। যদি এই মন্ত্রা ইন্দ্রদেবতার পুজার অঙ্গ না হয়, তাহ! হইলে ইন্র- 

গ্রকাশন-সামর্থ্য অনুপপন্ন হয়। অন্যের পৃঞ্জাফালে অন্যের স্ততি অন্ুচিত। 

কিংবা যে হেতু এই মন্ত্রটা ইন্দ্রদেবতার প্রকাশক, সে হেতু ইহা! তাহারই 
গৃক্জার আঙ্গ এইরূপ অনুমাঁন-বলেও উল্লিবিত মন্ত্রে ইপ্র-পুজার অহ নির্ারণ 
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করা উচিত। সুতরাং অগ্নিবিশেষরূপ অর্থের অভিধায়র গারপত্য-শবের 

লক্ষণান্থারা ইন্দ্ররূপ-অর্থ করা উচিত। অথচ এই পক্ষে উল্লিখিত, মন্ত্রের 
ইন্্-পুজ্জার অঙ্গত্ববোধক (কোন প্রমাণ না থাকায় শব্দ-প্রমাণেরও কল্পনা 

করিতে হইবে। এই কল্পনার মূলও অর্থাপত্তি। লিঙ্গের প্রভাবে লিঙ্গের 
অনুকূল শব্দ-প্রমাণের কল্পনা হইল। স্পন্ট শ্রুতি লিঙ্গের প্রভাবে -বিহৃত 
বিধ্বস্ত হইয়া পড়ল। হ্থাতরাঁং এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত .এই যে, এঁন্টী এই 

শব্দের ইন্দ্র-স্বুরূপ-দেবচারূপ অং্থর প্রকাশন-সামর্থ।রূপ-লিঙ্গের কল্পন। 
রাজ্যে প্রবেশ-পুর্ববক কল্লি হশব্দের পাহায্য-গ্রহণের পুর্বেবই উল্লিখিত মগ্নি- 
বিশেষের অঠিধায়ক স্পট শর্গতরূপ প্রমাণের সাহায্য-গ্রহণ কর্তব্য । 

উল্লিখিত শ্রুতি যখন বলিয়াছেন যে, এই মন্ত্রী অশ্রদেবতার পুজার 
অঙ্গ,” তখন তাহাই স্থির করিতে হইবে। স্পন্ট-শ্রতি ত্যাগ করিয়। 

কল্পন'মরী শ্রুতর শরণপন্ন হওয়া সঙ্গত নহে । অতএব লিঙের অপেক্ষা 

শ্ুতির প্রবলতা। আরও একটা কথ। এই যে, লিঙ্গ স্বাধীন-ভাবে 
[ অর্থাৎ শ্রতিকে অপেক্ষ। না করিয়া ] অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝাইতে পারে ন1। 

স্থতরাং লিঙ্গাদিস্থলে স্পৰ্ট শ্রুতি না থাকিলে শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়, 

অতএব. সর্বত্রই আত প্রত্ল। আ্ঃতির ইঙ্গিত-ব্যতিরেকে লিঙ্গাদির 

কার্ষ্যকারিত] ব্যাহত হইয়া পড়ে । অতএব লিঙ্গাদি অপেক্ষা শ্রুতি প্রবল। 

এই সম্বন্ধে হ্যায়-প্রক্কাশাদি-গ্রস্থ বহু-প্রকার আলোচনা আছে। লিজ 

বাক্যাদি অপেক্ষা প্রবল প্রম'ণ। কারণ-_বাকাদি সাক্ষাণ-সম্বন্ধে অঙ্গা্ি- 

ভাব বোধ করাইতে পারে নাঃ কিন্তু শ্রুতি-কল্পনার দ্বারা তাহার কোধ 

করাইয়া থাকে । কিন্তু যে বাকে,র যে অর্থের প্রকাশনসামর্থ্য নাই, সেই 

বাক্য তদর্থ-প্রকাশক শ্র্তির কল্পক হইতে পারে না। ৭স্থতরাং বাক্যের 

তদর্থ-প্রকাশন-স'মর্ঘ-কল্পনার অনন্থর তদর্থ-প্রকাশক শ্রুতির কল্পনা করিতে 

হয়। অতএব বাক্যের লিঙ্গ-কল্পন! এবং শ্রুতি-কল্পনা উভয়েরই প্রয়োজন। 

কিন্ত উত্ত উভয়-কল্পনার দ্বর! বাকোর অঙ্গানিভাব-বোধনে বিলম্ব হয়, 

এবং কৃ৯গ্ত লিঙ্গের কেবজমাত্র-শ্রু“ত কল্পনা করিতে হয়। অতএব বাক্য 

অপেক্ষা লিঙ্গ অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধনে সত্বর, ম্থতরাং বাক্য অপেক্ষ। লিজ 
প্রবল। প্রকরণ অপেক্ষ। বাক্য প্রবল প্রমাণ। কারণ-_ প্রকরণ 
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সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অঙ্গাজিভাব-বোধনে সমর্থ নহে। উভরাকাওক্। প্রকরণের 
স্বরূপ। এ আকাঙঙ্গণ স্বয়ং [ অর্থাৎ বাক্যের সহিত অসন্বদ্ধ হইয়! ] প্রমাণ 
হইতে পারে না। কিন্ত্রু সাকাঙক্ষ-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতার এইরূপ 
বুদ্ধি হয় যে, নিশ্চয় এই বাক্টী অপর বাকোর সহিত একবাক্যতাপন্ন । 
এঁ আকাঙক্ষ। আাকাঙিক্ষত বাক্যদ্ধয়ের একদাকাতাপক্ষে প্রমাণ । অতএব 

উপনংহ।”র ইহাই বক্তব্য যে, প্রকরণ অঙ্গ এসং অঙ্গীর সহ্োচ্চারণ-রূপ- 

বাক্য-কল্পন।পু্বিক লিঙ্গ শ্রতি-কল্পনাদ্বার৷ অঙ্গান্সিভাব-বোধ করাইয়। থাকে । 
অগত্যা এ বোধ বিলম্বে হয়। ৃ 

তদপেক্ষা বাকা সত্বর এ-প্রকার-বোধ করাইয়া দেয় । কারণ-_-বাক্যের 
বাক্য-কল্পন। অনানশ্যক বলিয়। বাক্যকল্পন।-মুলক বিলম্বের মধ্যে পড়িতে হয় 

না। স্থৃতরাং বাক্য প্রকরণ অপেক্ষ। প্রবল । 

স্থান অপেক্ষা প্রকরণ প্রবল প্রমাণ। কারণ স্থান প্রকরণাদির 

সাহাধ্য না লইয়া মঙ্গাঙ্গিভাব”বোধ করাইতে পারে না। সুতরাং স্থান 

পুর্বেব আকাঙ্ক্ষার উত্থাপক হয়, পরে বাক্য লিঙ্গ এবং শ্র্গত্ুর কল্পক 
হইয়া অভিমত বিষয়টার অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধ করাইয়া দেয়। অতএব তাহার 
বোধনে বিলম্ব ঘটে । কিন্তু প্রকরণের প্রকরণ-কল্পনার অভাবে স্থান 

অপেক্ষা সত্বর অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধনে সামর্থ্য আছে বলিয়! স্থান অপেক্ষ। 

প্রকরণ প্রবল প্রমাণ। এবং স্থানও সমাধ্যা হইতে প্রবল 
'প্রমাণ। কারণ--সমাখ্যার স্থলে সমাধখ্য।-শব্দের দ্রব্য-বাঁচকতা ও সম্বন্ধের 

অবা»কত। থাকায় অঙ্গ এবং অঙ্গীর একদেশবুত্তিভারূপ-সন্বন্ধ প্রত্যক্ষ-শ্রুত 

শকরূপ প্রমাণের দ্বার বিজ্ঞাপিত হয় না। কিন্তু বিভিন্ন-স্থানে উল্লেখ 

থাকায় তাহাদের সম্বন্ধ কল্পিত হয়, সন্বন্ধ-কল্পনার পর প্রকরণের কল্পন! 

হয়, তাহার পর বাক্য, লিঙ্গ এবং শ্রুতির কল্পনা হয়, তাহার পর 

বিনিয়োগ-বিধি, সমাধ্য। এবং কল্লিত-শ্রচ্ত্যাদির সাহায্যে অঙ্গাগিভাব 

বুঝাইয়। থাকে.। কিন্তু স্থান-স্থলে তাদৃশ-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ-শত-শব্রূপ- প্রমাণের 

ত্বারা বোধিত হওয়ায় তাহার কল্পনা করিতে হয় না। ম্তরাং একটী 
কল্পনার অভাবে স্থান সমাধ্য। অপেক্ষ। সত্বর অঙ্গাঙ্লিভাব বুঝাইতে পায়ে 

বলিয়া তদপেক্ষা! প্রবল প্রমাণ। এ সকল কল্পনা অর্থাপত্তির হবার! 
৪৬ . ্ 



৩৬২ হ্যায়মঞ্জধ্যাম্ 

হয়। ইহা মীমাংসা-সম্মত। জয়ন্ত এই সকল কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ 

করিতে অনিচ্ছুক । তিনি বলেন যে, শ্র্তি-লিঙ্গাদির মধ্যে পূর্ব পূর্বব 

অপেক্ষা পর-পরের বিলম্বে বোঁধকতা। সত্য । এবং পুর্বব পুর্ণ পর পর 
অপেক্ষা প্রবল ইহাও সত্য। কিন্তু কল্পনাপ্রসূতি অর্থাপত্তির দ্বার এ 

প্রকার কল্পনা ঠিক নহে। এ প্রকার প্রবলতা এবং ছুন্দিলভা সামর্থয- 
ভেদ-কৃত। ॥ শ্রুত্যাদির সামর্থা একপ্রকার নহে, তাহাদের তারতমা 

আছে। পর পর অপেক্ষা পুর্ব্ব পুর্বেনর সত্বর অঙ্গাজিভাব-বোধনে সামর্থা 

স্বতঃই আছে। এই কারণে পর পর অপেক্ষ1! পুর্ব পুর্ব প্রবল। 

অতএব শ্রতি-কল্পনার দ্বারা লিঙ্গের এবং লিঙ্গ-কল্পনার দ্বাবা বাকোর 

এইভাবে পরবর্ভিগণের সবলতা-সমর্থন-পুন্ধক পুর্ব পুর্ব্বের উতকর্ষ-বর্ণনা 
অসঙ্গত | 

শ্রমতিলিঙ্গাদিভির্ষোহপি কল্পয়েদ্ বিনিযোজিকাম্। 

ত্তাপি তশ্যাস্তুলাত্বাদ বাধ্যবাধকত। কথম্ ॥ 

অথ তত্কল্পনে তেষাং বিদৃরান্তিক-বৃত্তিতা 
নদ এবার্থগতো ন্যায় ইতি তগুকল্পনেন কিম্। 

্বন্মলাদ 

যিনি শ্রুতি-লিঙ্গাদির দ্বারা বিশিয়োগ-বিধিগ হ-বিনিয়োগ বিধায়িনী 

শান্তর কল্পনাকে সঙ্গত মনে করেন, তীাহারও মতে ও সেই শক্তি তুল্য 

বলিয়া তাহার বাধ্যবাধকতা কেমন করিয়া ঘটে? যদি বল যে, 

সেই শক্তির কল্পনা হইলে তাহাদের ( শ্রত-লিঙ্গা্দির ) সত্বর-বোধকতা 

এবং বিলম্বে বোধকত। ঘটে [ অর্থাৎ কল্লিত-শক্তিগত-তারতম্য স্বীকার 

করিলে ধঈ ভাবে বোধ-সম্পাদন উপপন্ন হইতে পারে। ] তছুত্তরে আমরা 

বলিব যে, তাহাই অর্থগত্ড নিয়ম। [ অর্থাৎ সকল শব্দ সভাবে অর্থবোধ 
করায় না। স্থঙরাং লিঙ্গাদির মধ্যেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। ] অতএব 

শক্কি-কল্পনার প্রয়োজন নাই । 



অর্থ/পত্তেরনুমানেহস্তর্ভাবঃ ৩৬৪ 

' খন্দ্াাদিতু বৈষ্কতেযু কর্দান্থ ন প্রীকৃত-বিধ্যন্ত-ব্চনানুমানমপি তু 

চোগক-ব্যাপারেণ তন্তৈব প্রাপ্ডিঃ, বৈকৃভস্য বিষেঃ কদাচিদ্নাকাঙলণ চোদক 
ইত্যুচ্তে । নম্বথেবমুভয়ত্র তদবগমাবিশেষাহূপদেশাতিদেশয়োঃ কো বিশেষঃ। 
ন্ নিয়োগাবগমে কশ্চিদ্বিশেষঃ। কিন্তৃপদেশে যথোপদেশং কার্যাম্, 
অতিদেশে তু যথাকারধ্যমুপদেশ ইত্যেতয়োবিশেষঃ। নমগু যথাকার্ধ্য- 
মুপদেশেহনুপযুজামান-কৃষ্ণলঞ্চ-চর্বববঘাতাদেঃ প্রাপ্তির ন ভবেদিতি 
কো বাধার্ঘ:। ন অখগুমগুলবিধ্যস্ত-কাগু-প্রাপ্তেঃ। ন শ্হাংশাংশিকয়া 

চোদকঃ প্রবর্তুতে ইত্যলমনয়া প্রসক্তানুপ্রসক্ত্যাগত শাস্ত্রান্তরগর্ভ-কথাবিস্তর- 

শ্রস্তা বনয়া। 

অনা 

এন্্াপ্ন-প্রভৃতি-বিকৃতি-কর্ধ-স্থলে প্রকৃতিভূত কর্ট্দের অঙ্গভূত কম্ম- 
বিশেষের অনুষ্ঠেয়তাপক্ষে কোন বিধি না থাকিলেও তৎসম্বন্ধীয় বিধিবাক্যের 

কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। পরম্তু চোদক-বাক্য হইতেই তাহার 

লীন্ভ হইবে। বিক্ৃতি-কর্খোর সময়-বিশেষে অঙ্গের আকাঙক্ষাকে চোদক 
বলে। আচ্ছ। ভাগ্গ কথ, এখন আমাদের জিন্ঞ্ঞান্য এই যে, এইরূপ 

সমাধান করিলে উপদেশ এবং অতিদেশ উভয়স্থলেই অঙ্গ-বিধির জ্ঞান-গত 

কোন প্রভেদ.ন। থাকায় উপদেশ এবং অতিদেশের পার্থক্য হয় কেন? 
আদেশ-বিষয়ক-জ্ঞানে কোন পার্থক্য হয় না সত্য [ অর্থাৎ উপদিষ্ট এবং 
অতিদ্ষ্ট উভয় কর্ম্মই -বিধেয় ] কিন্তু উপদেশস্থলে [ অর্থাৎ প্রকৃতিডূত- 

কর্মের বিধায়ক-বিধিস্থলে ] উপদেশ অনুসারে কার্য. করিতে হয় এবং 
অতিদেশ-স্থলে [ অর্থাৎ বিকৃতি-কর্স্থলে ] প্রকৃতিভূত-কর্মোর অনুযায়ী 

বিধান ( অৰিরুদ্ধ ইতিকর্তব্যতাদির নির্দেশ ), এই-প্রকারই ইহাদের প্রভেদ। 

[ অর্থাৎ প্রকৃতিভূত-কর্ম্নের অনুষ্ঠেয়তাপক্ষে কোন আদর্শ কর্ণ নাই, 

এ সকল কর্মে ধে সকল ইতিকর্তব্যহ্াদ্দির বিধান আছে, সেই সমস্তই 

* কৃফল্বঃ হুবপর্ণকলবাটী। প্রাজাপতাং চর নির্বপেচ্ছতবৃষ্ণলমাযূক্ধাম ইতি শাবরতানে প্রদর্শিত, 
বিধিষাক্যম্ঃ - 
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করিতে হইবে ; কিন্তু রিকৃতি-কর্মোর অনুষ্ঠেয়তাপক্ষে আদর্শ কর্ম আছে, 
সুতরাং বিকৃতি-কম্মে প্রকৃতিভূত-কন্মে অনুপদিষ্ট ইতিকর্তব্যতাদির অনুষ্ঠান 

করিতে হইবে না, এবং সেই কন্মে বিহিত সকল ইতিকর্তবাতার্দিরই 

যে অনুষ্ঠান করিতে হইবে এইরূপও কোন নিয়ম নাই। আদর্শগত অধিক- 
খ্যক ধন্মের গ্রহণই সাদৃশ্য, সকল ধর্মের গ্রহণ নহে । তবে প্রকৃতিভূত- 

কন্মে যে সকল ইতিকর্তব্যতাদি বিহিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেগুলি 

বিকৃতি-কর্মের পক্ষে উপধোগী (অবিরুদ্ধ ) সেইগুলিই অতিদেশের দ্বারা 

হইয়া থাকে+ এই লইয়াই উপদেশ এবং অতিদেশস্থলে পার্থক্য । স্থতরাং 

কার্য্যানুমারেই বিধান হইল । ] আচ্ছ। ভাল কথা, এখন জিন্ঞ্রান্তয এই যে, 

বিকৃতিক্মে উপযোগী ( অবাধিত) ইতিকর্তব্যতাদ্ির বিধান হইলে 

অনুপযোগী ( বাধিত ) বলিয়। কুষ্জলচরুর অবধাতাদির প্রাপ্তি স্বতঃ নাই। 

[ অর্থাৎ কৃষ্ণলচরুর অবঘাতাদি স্বতঃই যখন অসাধ্য ] তখন কৃষ্ণলচরুর 

অবঘাত বাধিত বলিয়া তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? [ অর্থাৎ 

জৈমিনীয়-ন্যায়-মালা-গ্রন্থে অ. ১০, পা. ১ প্রথম অধিকরণে বিচার আছে 

থে, প্রকৃতিভূত-কর্ম্দের অঙ্গ পুরোডাশদ্বারক হোম করিতে হইলে এ 
পুরোভাশ-সম্পাদনার্থ প্রথমেই পুরোডাশের প্রকৃতিভূত-রব্য ব্রীহির অবঘাত 
করিতে হয়, কৃষ্ণলচরু-হোমকরণক কণ্দটা বিকৃতি-কন্ম বলিয়া অতিদেশ্বে 

দ্বারা এ কর্মের অঙ্গভৃত হোমের সাধনীভূত কৃষ্ণল দ্রব্যেরও পাক এবং 
পাকপুর্বব কম্ম অবঘাতেরও কর্তব্তা আসিতেছে । এই প্রকার পুর্বব-পক্ষ 

করিয়! মাধবাচাধ্য শেষে সমাধান করিয়াছেন যে, কৃষ্ণচলচরু-হোমের পক্ষে 

স্পষ্ট বিধান থাকায় পাক কর্তব্য হইলেও অবঘাতপক্ষে বিধান না 

থাকায় অবঘাতটা কর্তব্য নহে %। কৃঞ্চলের অবঘাতও অসাধ্য । ] অতএব 
কৃষ্ণলচরু-হ্থোমের পক্ষে অবঘাত নাই, এইরূপে অবঘাতের বাধ দেখাইবার 

প্রয়োজন কি ?-_এই কথ৷ বলিতে পার না। কারণ--সকল ইতিকর্তব্যতার 

* "অবঘাত: কৃষ্লানামস্তে নে। বাসি পাকবং। 

্রত্যক্ষেক্র6রেৎ পাকমবখাতে তু নাস্তি সা॥” 

ইতি স্থায়-মালা-গ্রন্থে-অ ১০, পা. ১, অধি. ১। 
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মধ্যে অবঘাতকে পাওয়া গিয়াছে । [ অর্থাৎ প্রকৃতি-কন্মের মত বিকৃতি- 

কর্ম অনুষ্টেয় বলিলে প্ররৃতি-কর্ম্ে অজরূপে বিধেয় উতিকর্তবাতা গুলির 
মধ্যে অবঘাতেরও প্রাপ্তি আছে । ] 

কারণ--অতিদেশ-বাক্য অংশের অংশ-বাবস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়" না। 

অতএব এইপ্রকার-কথা-প্রসঙ্গাগত শাস্্ান্তর-সন্বন্ধীয় অধিক কথার 

গালোচনার প্রয়োজন নাই। 

যথা-__ 

ইতি প্রসঙ্গাদ্ ব্যাখ্যাতং লেশতো৷ বাক্যবিম্মতম্। | 

এতস্ত যুক্তাযুক্তত্ব-পরিচ্ছেদে ত কেবলমূ। 

শ্রুতার্থাপত্তিরস্মাকং দুষণীয়তয়! স্থিভা। 
তদ্দুষণঞ্চ পুর্বেবাজ্বীথা হনেন পথাহস্ত বা। 
এতেন শব্দ-সামর্থয-মহিন্না লোহপি বারিতঃ | 

যমন্ঃ পগ্ডিতন্ুন্যঃ প্রপেদে কঞ্চন ধ্বনিম্ ॥ 

বিধের্নিষেধাবগতিবিধি-বুদ্ধিনিষেধতঃ। 

%& ভম ধম্নিম বীসথে। মাস্ম পান্থ গৃহং বিশ | 

মানাস্তর-পরিচ্ছেস্ত-বস্তুরূপোপদে শিনাম্। 
ণ* শব্দানামেব সামর্ঘ্যং তত্র তত্র তথা তথ! ॥ 

অথবা নেদৃশী চর্চা কাবভিঃ সহ শোভতে । 

বিদ্বাংসোহপি বিমুহ্াস্তি বাক্যার্থে ধু গহনেহধবনি ॥ 

» প্ভম ধম্মি অ বীলখোসে। হুণহোঅজ্জ মারিআষেন। 

গোলানইকচ্ছ কুড়ঙ্গবাসিণাদরীহ সীহেন ॥” 

সাহিত্যদর্পণে চতুর্থ-পরিচ্ছেদে অভিধাশক্তি-মূলধ্বনেরদাহরণময়ং ক্লোকঃ। 

1 অঠৈবকারেণ প্রঃরণাঁদি-পর্যযালোচনানিরাস:, তত এব ধ্বনি-নিরাসঃ। ধ্বনি-্বীকারে ব্যগ্রনারা 

আবগ্াকত্বং তৎ-বীকারে চ প্রকরণা-পধ্যালোচনম্তাবস্থকতম্। এব-কারেণ চ সিনহার 

প্রদর্শিতম্। ধ্যনৌ চ কেবল-শব্াানামুপধোগিত্বং নাস্তি। ইতি ভাবঃ। 

| বাক্যার্থে ঈদৃশপাঠ এব দঙ্জচ্ছতে। 
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তদলমনয়া গোষ্ঠ্যা বিদ্বজ্জনোচিতয়া চিরম্। 
: পরমগহনস্তর্কজজ্কানামভ়ূমিরয়ং নয়ঃ ॥ 
প্রকতমধুনা তন্মাদ্ ব্রমো। ন ভাতানুমানতঃ | 

তম্ুরপি সতামর্থাপত্েবিশেষ ইতি স্থিতম্ ॥ 

অন্ুম্বাদ 

প্রসঙ্গ ক্রমে মীমাংদকগণের মত এই ভাবে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু 

ইহাদের সন্মত পদার্থের মধ্যে কতকগুলি সঙ্গত এবং কতকগুলি অসঙ্গত। 

এঁ অসঙ্গত পদাথের মধ্যে কেবলমাত্র শ্ুতার্থাপত্তির প্রতি দোষ-প্রদর্শন করা 

হইল। এবং তাহার ( শ্রতার্থাপত্তির ) গুন পৃর্বব-কথিত উপায়ে (শ্রায়মাণ 
এবং অশ্রুয়মণ উভয়বিধ শব্দের নৈমিত্তিক প্রতীতির প্রতি কারণত্ববশতঃ ) 

আথবা অব্যবহিত পূর্বোক্ত উপায়ে ( শ্রুতাদ্ির মধ্যে স্বভাবভেদ-বশতঃ 

কাহারও সত্বর অর্থবোধকতা কাহারও বা বিলম্বে অর্থবোধকণা-নিবন্ধন 

শ্রুত্যাদ্দির কল্পনার অপ্রয়োজনীয়তা-বশতঃ ) হোক। [| অর্থাৎ শ্ুতার্থাপত্তির 

বিপক্ষগণ ইচ্ছানুসারে উপায় অবলম্বন করুন। ] অব্যবহিত-পুর্ববে কথিত 

শব্দ-সামর্থা-প্রভাবে তাহাও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, অন্য পণ্ডিতাভিমানী যাহাকে 
কোন ধ্বনি বলিয়৷ বুঝিয়াছেন [ মর্থাৎ আলঙ্কারিকগণ ধ্বনি-নামক 

বিলক্ষণ-কার্য্য স্বীকার কারয়াছেন। তাহাদের মতে শব্দের সামর্থ্য তিন 

প্রকার-_-শক্তি, লক্ষণা এবং ব্যপ্তীনা। ধ্বনিটী ব্যপ্তীনা-সামর্ঘ্ের কার্য, এবং 

এ সামর্থ্য যে কেবল শব্দগত, তাহা নহে, অর্থগতও আছে। তবে বাচ্যার্থ- 
বোধের পর ব্যঙ্গ অর্থের বোধ হইয়। থাকে । ] স্থল-বিশেষে বিধি হইতে 

নিষেধ-জ্ঞান ব। নিষেধ হইতে বিধির জ্ঞান হইয়। থাকে। ইহার উদ্বাহরণ__ 

হে ধার্মিক, তুমি বিশ্বস্ত হইয়া বিচরণ কর। এই বাক্য হইতে “বিচরণ 

করিও না” এইরূপ অর্থ ধ্বনিত হয়। ( এই বাক্যটি গৃহস্থিতা কোন কুলটার। 
সঙ্কেত-স্থানে প্রতিদিন পুষ্পচয়ন-দ্বার! প্রিয়-সঙ্গম-ব্যাঘাতক কোন ধাণ্নিকের' 
প্রতি পুনরাগমন-নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে ভীতি-প্রদর্শন-পুর্ববক প্রযুক্ত ।) 

হে পথিক, গৃহে প্রবেশ করিও না। এই বাক্য হইতে "গৃহে প্রবেশ. কর” 
এইরূপ অর্থ ধরনিত হয়। ( এই বাক্যটি কোন প্রোিত-ভর্তৃকা নায়িকার 

চে 
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বনছদিন-পয়ে গৃহাগত স্বামীর প্রতি অভিমান-সহুকারে উক্তি ।) ( এইস্থজে- 
প্রকরণাদি-পর্ঘ্যালোচনা-ঘরাঁ বিপরীতার্থের রোধ হয়, সুতরাং ইহার! 
অভিধাশক্তিমূল ধ্বনির উদ্দাহরণ ) (জয়ন্ত বলিতেছেন, ধবনি বলিয়া পৃথক্- 
কার্ধ্য-স্বীকারের প্রয়োজন নাই.) কেবল-মাত্র শব্দ সেই সেই স্থূল সেই সেই 
প্রকারে (বাঞ্তনার বলে যে যে ভাবে অর্থবোধ করাইয়া থাকে ) স্থীয় 
সামর্থ্যের বলে সেই সেই ভাবে অর্থবোধ করাইয়া থাকে। শব্দ অন্য 
প্রমাণের প্রমেয় হইবার যোগ্য অর্থকে প্রকাশ করে। [ অর্থাৎ ব্যগ্জনা 
স্বীকার করিলে শব্দ প্রথমে যথাশ্রুত অর্থের বোধক হয় । পরে প্রকরণাদি- 
পর্যালোচনার পর ব্যঙ্গ্য অর্থকে প্রকাশিত করে। সুতরাং ব্যঞ্জনা-নামক 
পৃথকশক্তি ও বিলম্বে অর্থবোধ উভয়ই ধ্বনিবাদিগণের স্বীকৃত আছে। 
কিন্তু জয়ন্ত তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলিতেছেন যে, শব সর্বত্রই 
এক ভাবেই অর্থ-বোধ করাইয়া থাকে । একই শব্দ পর পর পরস্পর- 

পিরুদ্ধ অর্থবয়ের বোধক হয় না। একেবারে শক্তি বা লক্ষণ! এতদম্যতর 
উপায়ে একবিধ বক্তার অভিপ্রেত অর্থেরই বোধক হয়। কিন্তু সেই অথটি 
বাধিত বা অলীক হইতে পারিবে না। অর্থগত অবাধিতত্ব এবং সত্যত্বের 
সুচনার জন্ মানান্তর-পরিচ্ছেন্ত ইত্যাদি বশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে । 

অথব। সাহিত্যিকগণের সহিত এইরূপ চর্চ। কর। উচিত নহে । কারণ-__ 
পণ্ডিতগণও বাক্যার্থরূপ জটিল পথে ভ্রম-প্রমাদযুক্ত হন। অতএব 
উপমংহারে ইহাই বক্তব্য যে, দার্শনিকগণোচিত বিচার-পদ্ধতি লইয়া 

ব্কাল যাপন করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এই শবাার্থ-বাদ-নিয়মটি 

অতি জটিল; কেবল তর্কের ক্ষেত্র নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের 
আলোচন1! করিতেছি। অনুমান অপেক্ষা অর্থাপত্তির য্কিঞ্চিৎ প্রভেদও 
নাই ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত । 

আহ--অভাবস্তহি প্রমাণান্তরমন্ত্ ৷ 

সগুপরিচ্ছেদকং যত্র ন প্রমাণং প্রবর্ততে । 

তদ্দভাবমিতে। মানং প্রমাণাভাব উচ্যতে ॥ 

ইহু ঘটে নাম্ভীতি ঘটং প্রতি সহৃপলন্তক-প্রাণ-প্রন্বতির্নান্ভীতি জে! 
হার 
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প্রমাণাভাবো ঘটাভাবং পরিচ্ছিনত্তি। , তত্র চ ঘটবিষয়-জ্ঞাতৃ-ব্যাপারা- 
নুৎপাদ এব দৃষ্টাদর্শনবাচাঃ প্রমাণম্, নাস্তীতি-বুদ্ধিঃ ফলম্। অথবা! 
ঘটাভাবগ্রাহী গ্রহীতৃ-ব্যাপারঃ সদুপলস্তক-প্রমাণাভাবজনিতো নাস্তীতি 
প্রত্যযস্বভাবঃ প্রমাণং ফলম্ত হানাদিজ্্কানং ভবিষ্যতি। তছুক্তম্__ 

প্রত্যক্ষাদেরনুণ্পত্তিঃ প্রমাণাভার উচ্যতে। 

* সাত্মনোহপরিণামে! ঝ বিজ্ঞানং বাহ্যাবন্তনি । ইতি & 

অন্যুলাদ 

কেহ বলিয়াছেন, তাহা হইলে [ অর্থাপত্তি পৃথক্ প্রমাণ না হইলেও ] 

অভাব পৃথক্ প্রমাণ হোক। ্ 
যেকাধ্যে ভাববোধক প্রমাণ অক্ষম, অভাব-প্রমিতিরপ সেই কাধ্যে 

প্রমাণাভাবকে প্রমাণ বল! হয়। এই স্থানে ঘট নাই বলিয়। ঘটের পক্ষে 

ভাবগ্রাহী প্রধ্াণ ন৷ থাকায় এঁ প্রমাণাভাব ঘটাভাবের নিশ্চায়ক হইতেছে। 
এবং সেই মতে ঘটবিষয়ক-জ্ঞাতৃব্যাপারের [ অর্থাৎ জ্ঞানের ] অনুগপত্তিই 
[ প্রত্যক্ষাদির অভাব ] দৃশ্যাদর্শননামে অভিহিত হইয়! প্রমাণ হইয়! থাকে । 
নান্তি' এই প্রকার জ্ঞান এ প্রমাণের ফল। 

অথবা (জ্ঞানের অনুৎপত্তি জ্ঞানস্বভাব নহে বলিয়া প্রমাণ নহে, . 

কিন্তু) ভাবগ্রাহী প্রমাণের অভাবজনিত “নান্তি' এই প্রকার ত্ভানের 

স্বরূপ ঘটাদির অভাব-বিষয়ক জ্ঞান । কুমারিল সেই কথা বলিয়াছেন। 
( দৃশ্টাদি-বিষয়ক ) প্রত্যক্ষাদির অনুৎপন্তিকে প্রমাণীভূত অভাব 
বল! হয়। 

* সাক্মনোংপরিণামে! বেতি পাঠে ন সঙ্গত । 

প্লোক-বাত্বিকেংভাবপরিচ্ছেদে ক. ১১। গ্লৌকভান্ত ব্যাখা-তাষেব দ্বিধা বিভজতে। সেতি। 

ঘোহ্রমাত্সনে। ঘটাদ্িবিষয়: প্রত্যঙ্ষা্দি-জ্ঞানন্বরপঃ পরিণামঃ তাভাবযাত্মেবানুৎপত্তিরভাৰ ইতি 
বোধ্যতে। তচ্চ হটান্তভাববিবর-সাসিবুদ্ধিদনকতা! ই্ি্াদিবৎ প্রমাণং মাস্তি বুদ্ধিশ্চ ফলম্। 
দৈব যা! বুদ্ধির্ঘটানভাবরাপে বন্তনি জায়মান! লঙ্গয়াংসুৎপত্যভাবশবাভ্যামুচ্যতে। তথ্প্রামাপ্যে চ 
মানাদি-বী: ফমমূ। . ইতি পার্ঘনারঘি-দিশ্রঃ | ৃ 



অভাব্প্রীমাণ্যোপপাদনম্ ৩৩৬৯ 

. অভাব-প্রমাণ-সন্বন্ধে মতভেদ আছে । এক মতে প্রত্যক্ষাদির অনুশ্ুপত্তি 

অভাব-প্রমাণ তাহা আত্মার কার্য নহে। অপর মতে ঘটাভাবাদিবিষয়ক 
বিশেষ ভন্তান ( অর্থাৎ “নাস্তি' এই প্রকার জ্গান ) অভাব-প্রমাণ । (তাহা 

আত্মার কার্ধ্য ) এই পর্যন্ত কুমারিলের কথ।। 

অন্যবস্তশব্দেন ঘটাভাব উক্তঃ। তত্র তাবদিদং নান্তীতি জানং 
ন্ প্রত্যক্ষজনিতমিন্দিয়ার্থসন্িকর্ষাভাবা। সন্মিকর্ষো হি সংযোগ-সমবায়- 

্বভাবঃ % তৎ্প্রভাবভেদে1 বা সংযুক্তসমবায়াদিরিহ নাস্ত্যেব, সংযুক্ত-বিশেষণ- 
ভাবোহপি ন সম্ভবতি, কুস্তাভাবন্ত - ভূপ্রদেশবিশেষণত্বাভাবাৎ। ন 

হাসংযুক্তমসমবেতং ব৷ কিঞ্চিদ্ বিশেষণং ভবতি, সংযুক্তস্য দণ্ডাদেঃ সমবেতম্ত 

শুরুগুণাদেত্তথাভাবদর্শনাৎ। অভাবশ্চ ন কেনচিতৎ সংযুজাতে, অদ্রব্য- 

ভাবাণু। ন কচিৎ স সমবৈতি গুণাদিবৈলক্ষণ্যা্দিতি। 

অঅন্মুলীদে 

উক্ত “অন্যবন্ত্র” এই শব্দের অর্থ ঘটাদির অভাব। সেই মতে 'নাস্তি' 

এই প্রকার অভাববিষয়ক ড্্কানটা প্রত্যক্গ-প্রমাণের কার্য হইতে পারে না। 
কারণ-__ইন্দড্রিয়ের সহিত অভাবরূপ বিষয়ের সন্নিকর্ষ হয় নাই। কারণ__ 

সন্নিকর্ষ সংযোগ বা সমবায়ের ম্বরূপ। সংযুক্তসমবায়াদিও সন্নিকর্ষের 

প্রকারভেদ আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহাও নাই; সংযুক্তবিশেষণতারূপ 

সম্নিকর্ষেরও সম্ভাবনা নাই। কারণ-_ঘটাভাব ভূতলের বিশেষণ হইতে পারে 
না। কারণ-_-অসংযুক্ত বা অসমবেত কোন বস্তব বিশেষণ হইতে পারে না। 

যেহেতু সংযুক্তদপ্ডাদ্রি এবং সমনেত শুক্লগুণাদি বিশেষণ হয়, ইহ! দেখিতে 

পাওয়া যায়। এবং আমভাব দ্রব্যভিন্ন বলিয়া! কাহারও সহিত সংযুক্ত হয় 

না, এবং গুণাদি হইতে ভিন্ন নলিয়। কোন স্থানে সমবায়সম্বম্ধেও 

থাকে না। অভাব বিশেষণ হয় না, এই সম্বন্ধে এই কথা । 

যদি চ সংযুক্তবিশেষণভাবসন্সিকর্ষোপকৃতং চক্ষুরভাবং গৃহ্াতি, তহি 
তদবিশেষাৎ সংযুক্তদ্রব্যবর্তীন রসাদীনপি গৃশ্রীয়াৎ, তদভাবমপি ম! 

* ম্বভাবত ইতি মূলে পাঠঃ। | 

৪৭ 



৬৭৩ ভায়মঞর্ধ্যাম্ 

গ্রহীৎ-্অযোগাত্বাবিশেষাৎ । বোগ্যাযোগ্যত্বরৃত গ্রহণা গ্রহণনিয়মবাদদে বা 

নোগ্যতৈব সঙ্গিকর্ষে। ভবতু, কিং যট্কঘোষণেন। তণ্মান্ ন ঘটাভাব- 

জ্ঞানং চাক্ষুষদ্। নন ভূপ্রদেশঞ্চ ঘটাভাবঞ্চ বিস্ফারিতে চক্ষুষি নিরীক্ষণামহে, 

নিমীলিতে তু তন্মিস্তয়োরম্ততরমপি ন পশ্যামঃ। তত্র সমানে চ 

তদভাব-ভাবিত্বে £প্রদেশজ্ঞানং চাক্ষুষম্ , অভাবজ্ঞানম্ত ন চাক্ষুষমিতি কুতো৷ 

বিশেষমবগচ্ছামঃ। বাঁঢ়মবগচ্ছামঃ। সন্নিকর্ষাভাবাদেব। 
$ 

অঅন্মুহ্ীল 

যদি বল ষে, সংযুক্তবশেষণতারূপ সন্নিকর্ষের সাহায্যে চক্ষু অভাব 

প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তাহ হইলে হছুত্তরে বলিব যে, চক্ষুঃ সংযুক্ত- 

বিশেষণতাগত প্রভেদ না থাকায় চক্ষুঃ-সংযুক্তদ্রব্যবৃত্তি রসাদিকেও 

( রূপাদির ম্যায়) গ্রহণ করুক। [অর্থাৎ রসাদিও চক্ষুঃসংযুক্ত পদার্থের 

বিশেষণ হইতে পারে] রসাদি চক্ষুর দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া তাহা দগকে 

চক্ষু যদি গ্রহণ করিতে না পারে, তবে সেই অভাবে চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণত! 

থাকিলেও তাহ! চক্ষুর অযোগ্য বলিয়া! চক্ষু তাহাকেও গ্রহণ করিবে না। 

যোগ্যতাকে গ্রহণের নিয়ামক, এবং অযোগ্যতাকে অগ্রহণের নিয়ামক 

বলিলে যোগ্যতাকেই সম্নিকর্ষ বল! উচিত, ছয়প্রকার সন্পিকর্ষ বলিবার 

প্রয়োজন নাই। ((ছয়প্রকার সন্নিকর্ষ বলিলেও উক্ত আপৰ্তির নিরাস্ 

হয় না।) অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ঘটাভাবজ্ঞ্কান চাক্ষুষ নহে। 
আচ্ছা ভাল কথা, এখন ( মীমাংসকগণের প্রতি) দিজ্ঞান্য এই যে, 

যতক্ষণ চক্ষু অপ্রতিরদ্ধ দৃষ্টিতে বিষয়দর্শনকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, ততক্ষণ 
ভূতল এবং ঘটাভাব উভয়কে দেখিতে পাই, কিন্ত এ চক্ষু যখন মুদ্রিত 

হয়, তখন তাহাদের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাই না। সেই ভূতল- 

জ্ঞান এবং ঘটাভাব-জ্্কান উভয়ই যখন নয়ন-সাপেক্ষ; তখন ভূতলজ্ঞানটীমাত্র 
চাক্ষুষ, এবং অভাবজ্ঞানটা চাক্ষুষ নহে ( কিন্তু অভাবরূপপ্রমাণক্ন্য ), এই 
প্রকার প্রভেদ্ বুঝিব কি উপায়ে? উত্তর--( মীমাংসকের ) অবশ্যই বুঝিয় 

থাকি। ভাবের সহিত চক্ষুর মন্বন্ক হয় না বলিয়াই বুঝিয়া থাকি। 



ন হাসম্লিকষ্টং চক্ষুরবগতিজন্মনে প্রভবতি। তত্তাবভাবিতং স্বিদমন্থাধা- 
সিদ্বন্। বিদুরদেশে ব্যবস্থিতস্থুলঙ্্ালাবলী জট্লম্বলনগতভাস্বররূপোপলস্তাু- 
বর্তিতদ্গতোফম্পর্শজ্ঞানব। তত্র যথা রূপানুমীয়মানস্পর্শবেদনে ময়নাহ্ব়- 
ব্তিরেকাম্বয়বিধানমগ্থাসিত্ধমঃ এবমিহাপি ভূপ্রদেশোপলস্তাবিনাভাবিমি 
কুস্তাভাবগ্রহণে তত্কৃতমিন্দ্িয়ান্য়ব্যতিরেকা ম্বয়বিধানমিতি ন চাক্ষুষ ঘটাভাব- 

প্রতিভাসঃ | তদুক্তম্-_ 

গৃহীত্বা বস্তসন্তাবং স্মৃত্বা চ প্রতিযোগিনম্। 

মানসং নান্তিতাজ্জানং জায়তেহক্ষানপেক্ষয়া । ইতি ।% 

অন্যান 

কারণ- চক্ষু গ্রাহাবস্ত্রর সহিত সন্বদ্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করিতে 

পারে ন1। যদিও আঅভাবভস্কানের পক্ষে চক্ষুর সহায়তা আছে; তথাপি 

অভাব-ভরানের পক্ষে চক্ষুর সাক্ষা্-সন্বন্ধে সহায়তা না থাকায় এ অভাব- 

জ্ঞানটা অন্ত উপায়ে সিদ্ধ। (ইহার দৃষ্টান্ত ) যেরূপ অধিকদুরদেশে 
'আবস্থিত দেদীপ্যমান-স্থুলশিখাবলীব্যাপ্ত অগ্রির অত্যুজ্বলরূপদর্শনের অব্যবহিত- 
পরে তাহার উষ্ঙ স্পর্শের জ্ঞান হয় । সেই স্থলে যেরপ (.প্রত্যক্ষীকৃত ) 

রূপের দ্বারা উষ্ণম্পর্শবিষয়ক্ভ্ানরূপ কার্য্যের পক্ষে চগ্ষুর অথয়- 

ব্যতিরেকের বিধান অসঙ্গত হয় [ অর্থাৎ সাক্ষা-সম্বদ্ধে চক্ষুর কোন 
 উপযোগিত। নাই, পরঙ্ক পরষ্পরায় উপযোগিত। আছে; কিন্তু পরম্পরায় 
উপযোগিতা, থাকিলেও উক্ত উফংম্পর্শজ্ঞানটী অন্যোপায়সাধ্য বলিতে 
হুম, নয়নজন্ত বলিতে পারা যায় না] সেরূপ এই স্থলেও [ অর্থাৎ 
ভঁতলে ঘটাভাবজ্ঞানপ্থলেও ] নয়নজন্যা ডূঁতলজ্ঞানের অবিনাভূত [ অর্থাৎ 
ভীদৃশ ভূতলঙ্জানের অভাবে অনুত্পন্ন |] ঘটাভাববিষয়কজ্ঞানর়পকার্ধ্যের 
পক্ষে চক্ষুর সহায়তাবিধান তাদৃশভূতলভ্রানসম্পাদিত। [অর্থাৎ ঘটাভাব- 
জানা ভূতলঞ্জানের অভাবে অনুৎপন্প বলিয়। ভূতলজ্ঞানের সহিত তাহার 

* গৌকধার্তিকেহভাব-পরিচ্ছেষে জো. ২৭। 
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অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধ থাকায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সাক্ষা-সন্বন্ধে অন্থয়- 

ব্যতিরেক না থাকিলেও পরম্পরায় ইঞ্জিয়ের সহিত অভাবজ্ঞানের অন্বয়- 
ব্যতিরেক সিদ্ধ হয়। ] এই জন্য ঘটাভাবজ্ানটা চাক্ষুষ নছে। (কুমারিল) 

সেই কথা বলিয়াছেন। ( অভাব বলিয়া অতিরিক্ত পদ্ধার্থ সিন্ধ হোক, কিন্তু 

তাহ! সিদ্ধ হইলেও অতিরিক্ত প্রমাণের গোচর হইবে না । কিন্তু তাহ৷ 
ইন্দ্িয়েরই গোচর, কারণ _নিমীলিতলোচন হইয়া থাকিলে “এখানে ঘট নাই" 

ইহা! বুঝ৷ বায় না, বা কোন অন্ধ “এখানে ঘট নাই” বলিয়! বুঝিতে পারে ন|। 
অতএব অভাব ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহা। ইহাই যদ্দি স্বীকার করা যায়, তবেই 

ভূতল এবং ঘটাভাব এই উভয়কে লইয়া বিশিষ্টবুদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে, 
নচে ভূতল ইন্দ্িয়ের গ্রাহ্য ও অভাব অতিরিক্ত প্রমাণের গ্রাহ হইলে এ 
প্রকার উভয়কে লইয়া একটা বিশিষ্ট বুদ্ধির উপপাদন অসম্ভব হয়। এই 

প্রকার আশঙ্কার সমাধান করিবার জন্য কুমারিলের উক্ত বাক্য । ) 

ধন্মীর প্রত্যক্ষ এবং অভাবের প্রতিযোগীর স্মরণ এই উভয়বিধ কার্যে 
পর বহিরিক্দ্রিয়ের সাহায্ব্যতিরেকে দৃশ্যাদর্শনরূপপ্রম।ণসহকৃত মনের দ্বারা 
অভাবজ্ঞান হইয়া থাকে । ইহাই সেই কথা । 

[ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশ্রয়ভূতভূতলাদিরূপ বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, 
তাহারই ঘট দৃশ্য হয়, নচেৎ নয়ন উন্মীলিত করিয়া রাখিলেও ঘট দৃশ্য হয় ন1। 
অতএব অধিকরণ-প্রত্যক্ষের পক্ষে বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্বাক, অভাব- 

জ্ঞানের পক্ষে আবশ্যক নহে। আশ্রয়ভূত কোন ভাবপদার্থের প্রত্যক্ষ 

হইলেও অভাবের নিয়ত বিশেষণ প্রতিযোগীর স্মরণ হইলে এবং স্মরণের 

বিষয়ভূত প্রতিযোগীটা কোন দৃশ্য পদার্থ হইলে তাহার অদর্শন ঘটায় সেই 
দৃশ্যাদশনসহকৃত মনের দ্বারা অভাবজ্ঞান উপপন্ধ হয়। 'অতএব 

বহিরিক্দ্রিয়ের অভাববোধের প্রতি কোন সামর্থ নাই। ভূতলে ঘট নাই 
এই প্রকার অভাববোধের স্থলে এ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে : ভূতলরূপ 
বিষয়কে লইতেছে। এবং অনুপলব্ধিনামধেয় অভাবরূপ প্রমাণের সাহায্যে 

অভাব ও অভাবের সহিত ভূতলের সম্বন্ধ এই উভয়কে লইতেছে। অতএব 
উক্ত উভয়বিধ কারণ মিলিত হইয়া! উক্ত একটা বিশিষজ্ঞান উৎপন্ন করে, 
যেরূপ ক্ষীরপ্রভৃতি দ্রব্য ত্বগিজ্দিয়ের দ্বারা গৃহীত এবং অ্গেতমাধুর্্য ও 
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এ মাধুর্য্ের সহিত ক্ষীরাদিদ্রব্যের সম্বন্ধ রসনার দ্বারা গৃহীত হইবার পর 
'এঁ উভয় ইন্ড্রিয়ের যুগপৎ প্রচেষ্টায় ক্ষীর স্ুগিষট ইত্যাদিরূপ একটা 
বিশিষ্টবোধ উৎপন্ন হয়। যদিও উক্তমভাববোধস্থলে বিশেন্য ভূতল 
এবং নিশেষণ অভাব পৃথক পুথক্ প্রমাণের গোচর হইতেছে, তথাপি 
বিশেষ্য এবং নিশেষণ হইতে অতিরিক্ত বৈশিষ্টোর নির্নবাহক সম্বন্ধ 
প্রভীত হওয়ায় ছ্বিবিধ প্রমাণের সাহায্যে উক্তবশিস্টবুদ্ধি উৎপন্ন 
হইতেছে, ইশা বল কিরপে? এতদুত্তরে কূমারিলের ব্তুব্য এই যে, 

উক্ত সন্বন্ধও অনুপলব্ি-প্রমাণের গোচর, এবং সম্বন্ধ যে প্রমাণের 
গোচর, বিশিষ্ট স্বরূপটাও সেই প্রমাণের গোচর. হইবার নিয়ম থাকায় 
অভাববিশিষ্ট ভূতলকপটী অনুপলব্ধি-প্রমাণেরই গোচর হইতেছে । যেস্থলে 
সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়, সেন্থলে বিশিষ্টরূপটা প্রত্যক্ষের গেচর হওয়ায় বিশিষ্ট- 
বুদ্ধি প্রত্যক্ষাত্মক হয়। 

এইজন্য পর্বত ইন্দরিয়ের দ্বারা গৃহীত হইলেও বহ্চির সহিত পর্নবনের 

সম্বন্ধ আনুমানিক বলিয়া 'পর্বতো বহমান এইপ্রকার বিশিষবুদ্ধিও 
অনুমানাতাক | ] 

'ডিপ্রন্নী 

কুমারিলভর্টের রচিত শ্লোকবাত্তিকগ্রম্থের অভাবপরিচ্ছেদে ন্যায়- 

রত্বাকরাখ্যটীকায় পার্থপারথিমিশ্র ৪৮২ ও ৪৮৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন__ 

দৃশ্যের অদর্শন অভাববোধের কারণ, কেবলমাত্র অদর্শন ( অন্ুপলন্ধি ) 

কারণ নহে। অদর্শনমাত্র কারণ হইলে অতীন্দ্রিয়মাত্রের উচ্ছেদ হইয়। 

যাইত, কিন্তু দৃশ্যের অদর্শন কাঁরণ হইলে যাহা থাকিলে দেখা যাইত, 
তাহার অদর্শনইঈ তাহার অভাববোধের কারণ । কিন্তু যে ব্যক্তি ভূতলাদি- 

রূপ আশ্রয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই, তাহার অভাববোধ হয় না। 

আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে সেখানে দৃশ্যপদার্থ আছে কি না বুঝিব কি 

প্রকারে? সুতরাং অধিকরণের প্রত্যক্ষও অভাববোধের কারণ, এবং 

যাহার অভাব সেখানে আছে, তাহা যদি মনে ন1! পড়ে, তাহা হইলে 

প্রাগুক্ত কারণগুলি সকলে সেখানে থাকিলেও অভাববোধ হইবে না। 
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হুতরাং প্রতিযোগীর শ্মরণও বঅভাববোধের প্রতি অন্যতম কারণ। ধে 

বাক্তির পক্ষে প্রাগুক্ত কারণগুলি অনুপস্থিত, তাহার অভাববোধ হয় ন। 

প্রত্যন্ষে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাশুসম্থন্ধে অপেক্ষা আছে কিন্ত অভাববোধে 

ইপ্দিয়ের সাক্ষাগুসম্বন্ধে অপেক্ষা! নাই। পরম্পরায় অপেক্ষা আছে। 

কারণ --অভাব নিরাশ্রয়ভাবে প্রশ্ীতিগোচর হয় না, তাহার একটা 
আশ্রয় থাকেই। সেই আশ্রয়টা প্রতাক্ষগোচর হইয়া থাকে। ম্ৃতরাং 

ইন্দ্িয়েরও পরম্পরায় উপযোগিতা আছে, তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে। কিন্তু পরম্পরায় উপযোগিতা থাকিলেও ইন্দ্রিয় অভাববোধে প্রমাণ 

নহে। অধিকরণপ্রতাক্ষ হইলে এবং অভাবের প্রতিযোগী স্মুত হইলে 

দৃশ্টাদর্শননীমধেয় অভাব প্রমাণের সাহায্ মন অভাববিষয়ক জ্ঞানকে উত্প্ন 

করে। মন নিষ্পক্ষপাত সাধন; প্রত্যক্ষস্থলেও মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য করে। 

অধিকরণভ্কান্টী যখন প্রত্যক্ষ, এবং অনাবন্ঙ্তানটী যখন পরোক্ষ, 
তখন ( ঘটাভাববদ্ ভূতলম্) এইপ্রকার ভাবা'ভাবসম্বন্ধংগাচর বিশিষটবুদ্ধিকে 
প্রত্যক্ষ বলিবে, না পরোক্ষ বলিবে? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য 

পার্থসারধিমিশ্র বলিয়াছেন যে, ভাববিষয়ক বুদ্ধির কারণ এবং অভাব" 

বিষয়ক বুদ্ধির কারণ এই উভয় কারণের যোগে উক্ত বিশিষটবুদ্ধিটা 
উৎপন্ন হইয়াছে । সুতরাং উক্ত বিশিষ্টবুদ্ধিটা ভাবাংশে প্রত্যক্ষরূপ 
'এবং অভাবাংশে পরোক্ষরূপ বলিতে হইবে। প্রত্যতিজ্ঞারও (তদংশ) 

ও ইদমংশ লইয়া ছ্িন্রপত। স্বীকার করিতে হয়। অভারবিষয়ক বুদ্ধির 

কারণীভূত দৃশ্টাদর্শনের সাহাযো ইন্িয় যখন উক্ত বিশিষটবুদ্ধির 
উৎপাদক, তখন উহাকে পরোক্ষ বলা চলে না» কারণ-_ কোন পরোক্ষ 

জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নাই। এবং উহাকে প্রতাঙ্গও বল! যায় না, 

কারণ--কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত প্রমাণের সাহায্য নাই। 

উহাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হইতে অতিরিস্তুও বল! যায় না; 

কারণ-+প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভিন্ন জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ। এতদুত্তরে তাহার 

সিদ্ধান্ত এই যে, যেস্থছলে বিশেষ্য এবং বিশেষণের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ গোচর, 

সেইস্থলে বিশিষ্ট স্বরূপটা প্রত্ক্ষপ্রমাণগ্রাহ বলিয়া তদবিষয়কবুদ্ধিও 
্রত্যক্ষ। আর যেস্থলে বিশেন্য এবং বিশেষণের যম্বন্ধ প্রমাণান্তর গ্রাহ্থ, 
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সেন্থলে বিশিষ্ট স্বরূপটী প্রমাণান্তরগ্রাহহ বলিয়। তর্দৃবিষয়কবুদ্ধিও প্রত্যক্ষ 
নছে। | ূ 

প্রকৃতস্থলেও অভাবরূপ বিশেষণের সহিত ভূতলের সম্বন্ধ ও অনুপলব্ধি 

প্রমাণগ্রাহ্থ বলিয়া উহাদের বিশিকবুদ্ধিও অনুপলব্িরূপ-প্রমাণজন্থা, বলিয়া 

পরোক্ষ বলিয়াই গণনীয় হইবে । 

ভট্রমতানুবর্তী শান্জ-দীপিকাকার অভাবপরিচ্ছেদে প্রমাণা ভাব ঞ্চ-সম্বদ্ধে 
প্রথমে প্রমাণাভাবশব্দের বিপরীতার্থ নিরাস করিয়াছেন । 

বিপরীতার্থ টা এই যে, যাহাকে প্রমাণাভাব অর্থাৎ প্রমাণভিন্ন বলিয়। 
উল্লেখ করিতেছ, তাহাকে আবার প্রমাণ বলিয়৷. উল্লেখ কর কিরপে? 

যেলূুপ ঘটভিম্নে ঘটত্ব থাকে না; সেরূপ প্রমাণভিন্নে প্রমাণস্ও থাকে 

না। প্রমাণ এবং প্রমাণাভাব ইহার! পরম্পর-বিরুদ্ধ । 

ইহার সমাধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন। অত্রত্য প্রমাণশব্বের অর্থ 

ভাবপদার্থগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণপঞ্চক । (প্রত্যক্ষঃ অনুমান, উপমান, 

শব এবং অর্থাপত্তি।) তাহার অভাব অর্থাৎ উক্ত প্রমাণপঞ্চকভিন 

প্রমাণ। প্রমাণসামান্যাভাব প্রমাণাভাবশব্দের অর্থ নহে। এই 

প্রমাণাভাবের দৃশ্যাদর্শন, প্রমাণানুদয় এবং অনুপলন্ধি এইসকল নামান্তর 
আছে। অভাব ইহার প্রমেয়। প্রভাকর অভাব বলিয়া কোন প্রমেয় 

মানেন না। তিনি মভাবকে মধিকরণম্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন । 

অধিকরণম্বরূপ স্বীকার করায় তাহা ভাবভিন্ন নহে, সুতরাং তাহার মতে 

পাচটী প্রমাণ, প্রমাণাভাব অন্যতম প্রমাণই নহে । কুমারিল অভাবকে 
অধিকরণম্বূপ, স্বীকার করেন না, তিনি অভাবকে অধিকরণ হইতে 

অতিরিক্ত বলেন। দীপিকাকারও এঁ মতের সমর্থক । অভাবের অধিকরণ 

হইতে অতিরিক্ততার পক্ষে নৈয়ারিকের সহিত কুমারিল দীপিকাকার 

একমত ইহা! দেখা! যায়। এই সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের বহু যুক্তি আছে। 

গ্রন্থগৌরবভয়ে য্কিঞিৎত যুক্তি দেখাইতেছি। 
রস যেরূপ রসনার গ্রাহা, সেরূপ রসাভাবও তাহার গ্রাহ্া। কিন্তু 

* প্রামাণাতাষের অর্থ অনুপলদ্ধি। 
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রসাভাবটা আআাদিস্বরূপ কোন অধিকরণের স্বরূপ হইলে রস রসনাগ্রাহা 

এবং কোন দ্রব্য রসনা গ্রাহা নহে বলিয়া কথিত অধিকরণের দ্রব্যস্বরূপতা- 
নিনন্ধন রসনাগ্রাহাতা না! থাকায় উক্তরসাভাবের রসনাগ্রাহাতার অন্পপত্তি 

হয়। -কুমারিল দীপিকাকার প্রভৃতি অনেক মীমাংসকও অভাবের 

প্রমেয়তা-বিষয়ে নানা যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও গ্রন্থগৌরবভয়ে পরিত্যক্ত 
হইল। অনুপলব্ধির প্রমাণান্তরত্বকল্পে ও অভাবের অতিরিক্ততাপক্ষে 

দীপিকাকারের, প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের ম.ধ্; যকিঞ্চিত দেখাইতেছি । তিনি 

বলিয়াছেন যে, অভাব বলিয়। যদি কোন পদার্থ না থাকে, তবে “ঘটো নাস্তি' 

এই কথ! বলিলে কি বুঝিব ? যদ্দি কেবলমাত্র অধিকরণ বুঝি, তাহ! হইলে 

সেইস্থানে ঘট আনিলেও সেই অধিকরণ পূর্বববশ থাকায় ঘটাভাবের বুদ্ধি 
সমভাবে হয় না কেন? আরও এককথ! মধিকরণজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ভান- 

সাপেক্ষ নহে, কিন্তু অভাবজ্ভান প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষ । স্থতরাং 

অধিকরণ ও অভাব এক পদার্থ নহে। অত্যন্তাভাবকে অতিরিক্ত বলিলেও 

অন্যোহন্যাভাবকে অতিরিক্ত বলিব না। এই কথাও বলিতে পার না। 

কারণ__-গোরুটা অশ্ব নহে এই কথা বলিলে যে অন্যোইন্যাভাবকে বুঝিতেছি। 

তাহ যদি কেবলমাত্র উক্ত অন্যোইন্যাভাবের অধিকরণ গোপদার্থের স্বরূপ 

হয়, াঁহা হইলে সিংহে অশ্বভেদের প্রতীতি বাধিত হইয়া পড়ে। কারণ 

গোপদার্থস্বরূপ অশ্বভেদ সিংহস্বরূপ হইতে পারে না। কারণ--একটা 
পদার্থের বিরুদ্ধ ২টী স্বরূপ হয় না। যে গোরু, সে গোরুই থাকিবে, 

প্রাকৃতিক নিয়মে সে কখনও সিংহ হইবে না। আর যদি এ অন্যোহস্থা- 

ভাবটী অশ্বাতিরিক্ত সকল পশুর স্বরূপ হয়, তাহ! হইলে তাহার প্রতীতি 

কোথাও হইতে পারে না। কারণ কোন একটা পশু অশ্বাতিরিক্ত 
যাবগু-পশুর স্বরূপ হইতে পারে না। 

গৌতমাবতার সু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি সিদ্ধাস্ত-লক্ষণ গ্রন্থে 
ব্যাপ্তিলক্ষণে অন্যান্তাভাবপদের ব্যাবুত্তিপ্রবর্শন প্রস্তাবে .সম্প্রদায়মত বলিয়। 

একটা প্রাচীনমতের উল্লেখ কবিয়াচেন। মথুরানাথও সিদ্ধাস্তলক্ষণরহস্টে 
এ মতটাকে প্রাচীন মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার 
এবং গদাধর ভট্টাচার্য স্বীয় ব্যাখ্যানগ্রন্থে এ মতের বিশদ আলোচনা 
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করিয়াছেন। তাহাদের . আলোচনায়ও বুঝা যায় যে, তীহারাও 
সম্প্রদায়মতের সমর্থক । সম্প্রাদায়মতে অভাবমাত্রই যে অধিকরণ হইতে 
অতিরিক্ত, তাহ! নহে, অভাববিশেষ অতিরিক্ত । লাঘবগৌরবরূপ তর্কের 
বলে এবং অনবস্থাপত্তিখগুনের জন্য অভাববিশেষকে অধিকরণস্বরূপ 

বলিতে হয়। যে অভাবের প্রতিযোগী অভাব এবং অধিকরণও অভাব, 

তাদুশ অভাব অধিকরণ-ন্বরূপ ৷ কিন্ত্বু প্রতিযোগীভূত অভাবটা যদি কোন 

বিশিষ্টাভাব হয় তাহা হইলে সেই অভাবটী অধিকরণম্বরূপ হইকে ন|!। 
শিরোমণির গ্রন্থের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে এ মতসন্বন্ধে জগদীশের উক্তিটী 

উদ্ধৃত করিলাম । 

“অভাবমাত্রপ্রতিযোগিকোহপি এনা এরিরারাহ রনা 
ভিম্নো নেষ্যতে, লাঘবাৎ।” *% যে অভাবের প্রতিযোগী অভাব এবং 

অধিকরণ অভাব এইরাপ অভাব অধিকরণের স্বরপ। এই কথা জগদীশের 

কথায় বুঝ! যায় না। বরং জগদ্ীশের কথায় ইহাই বুঝা যায়, অধিকরণ 

ভাবপদার্থই হোক, আর অভাবই হোক, ষে স্থলে অভাবকে অতিরিক্ত 

বলিলে গৌরব বা অনবস্থা-দোষ হয়, সেই স্থলমাত্রেই তাদৃশ অভাব 
অধিকরণ-স্বরূপ। কিন্তু মথুরানাথকৃত সিদ্ধান্তলক্ষণরহান্ে ণ দেখা যায় 

যে, তিনি বলিয়াছেন যে” অভাবের প্রতিযোগী অভাব এবং 
অধিকরণও অভাব, তাদৃশ অভাব অধিকরণের স্বরূপ। তাহার পউ্ত্তি উদ্ধৃত 
করিলাম । প্রাচাং মতেশভাবাধিকরণকাভাব প্রতিযোগি্কাভাবস্তাধিকরণ- 

স্বরূপানতিরিক্ততয়! ৷” ধ গদাধর ভট্টাচার্যকৃত সিদ্ধান্তলক্ষণ-বিবৃতিতে দেখা 
যায় যে, তিনি বলিয়াছেন যে, অভাবের প্রতিযোগী অভাব এবং অধিকরণ- 

ও. অভাব, তাদৃশ ' অভাবটা অধিকরণভূত অভাবের স্বরূপ, অভাবমান্রই 
নহে। তাহার পড্ভ্তি__-“অভাবাধিকরণকা ভা বপ্রতিযোগিকাভা নস্ঠাধিকরণ- 
ভূঙাভাবরূপতেতি সিদ্ধান্তার্দিতি ভাবঃ। রঘুনাথশিরোমণির ব্যাবৃত্তি দিবার 

* মিন্ধাস্তলক্ষণে জাগদীশী বিবৃতি, ২৩ পৃঃ । 

1 ব্যাপ্তিবাদ, ১*৯ পৃঃ ' 

£ অন্থমান গাদাধরী, ৬৭৭ পূ: 
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জন্ক প্রদশিত উদাহরণ দেখিলে মনে হয় যে, তিনিও মধুরানাথ এবং 
গদাধরের সহিত একমত। এবার কোথায় অভাব জ্ধিকরণের স্বরূপ, 
তাহার উদাহরণ এবং তর্দবিষয়ে যুক্তিও দেখাইতেছি। ঘটাভাৰ এবং 

পটাভাব এক নহে বলিয়া ঘটাভাবের উপর পটাঙাবের ভেদ আছে। 

ঘ্টাভাবগত এঁ পটাভাবভেদটী যদি ঘটাভাবের স্বরূপ না৷ হয় [ অর্থাৎ, 
পটাভাবভেদটী অতিরিক্ত হয় ] তাহা হইলে এ পটাভাব-ভেদ্দের উপর 

বর্তমান মঠাভাবভেদও আতিরিক্ত হুইবে। এই প্রকারে আধেয়ভূত 

অভাবভেদগুলির অতিরিক্ততাবশতঃ তত্তদভাবভেদানুসারে আধারাধেয়ভাব- 

নিয়ামক ন্বরূপ সন্বন্ধের অনন্ত তাবশতঃ অনবস্থাদদোষ আসিয়। পড়ে । 

. কিন্তু বদি এ ঘটাভাবের উপর বর্তমান পটাভাবভেদটী ঘটাভাবের 
স্বরূপ হয়, তাহ! হইলে এ ঘটাভাবের স্বরূপ পটাভান্ভেদের উপর 

বর্তমান মঠাভাবভেদও ফলতঃ ঘটাভ।বস্বরূপই হইয়া যাইবে ; তাহা হইলে 
উক্ত ঘটাভাব এবং তৎস্থিত পটাভাবভেদও ঘটাভাবস্থিত পটাভাবভেদের 
উপর বর্তমান মঠাভাবভেদ এবং তৎস্থিত অন্যাভাবভেদ সকলেই 

এক ঘটাভাবেই পরিণত হইবে, তাহ। হইলে আর অনন্ত স্বরূপসম্বন্ষের 

বাজার বসাইতে হইবে না। কথিতস্থলে এ ভেদগুলি ফলতঃ যখন 

ঘটাভাবেই পরিণত তখন একটীমাত্র তাদাত্যয-সম্বন্ধের কল্পনা করিলেই 
চলিবে। অভাব্প্রতিফোগিক অভাব যখন যে অভাবের উপর থাকিবে 
তখন সে সেই অভাবই হইয়া যাইবে । তাহার আর স্বতন্রত! থাকিবে না। 

যেস্থলে অভাবের অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ বলিলে গৌরব হয় 

সেইস্থলে অভাবের অভাব অতিরিক্ত । ইহাই তাহাদের মত। যশকি ধিঃও 

ঘটব্যক্তিগত রূপব্যক্তি, রসব্যক্তি, স্পর্শব্যক্তিঃ সঞ্থ্যাব্যক্তি, এবং পরিমাণ” 
ব্যক্তি এতদম্যতমের অভাবের অভাবকে যদি প্রথম অভাবের প্রতিযোগী 

উক্ত অন্যনুমের স্বরূপ [ অর্থাৎ উক্তরূপব্যক্তি, রসব্যক্তি, স্পর্শব্ক্তি, 

সম্যাব্যক্তি, এবং পরিমাণব্যক্তিস্বরূপ ] বল! হয়ঃ তাহা হইলে অনেক প্রকার. 

ব্যক্তিম্বরূপ বলার জন্য গৌরব হয়, তদপেক্ষা' বরং অধিকরণম্বরূপ . বলিলে 

লাঘব হয়। কারণ__উক্তস্থলে তাদৃশ অন্ততমের অভাবের যে অভাব, 
তাহার আঅধিকরণ একমাত্র তদ্ঘট ব্যক্তি । জগদীশমতে ভাবনিষ্ঠ তাদৃশ 
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অভাবও অধিকরণের স্বরূপ হইতে পারিবে । কারণ-_তিনি অভাবরূপ 
অধিকরণগত তাদৃশ অভাব অধিকরণের ম্বরূপ এই কথা বলেন নাই। 
অতএব উতক্তস্থলে উক্ত অন্যতমের অভাবের অভাব একটিমাত্র ঘটরূপ 
অ্থকরণনিষ্ঠ হইলেও [ অর্থাৎ অভাবের উপর না থাকিলেও ] তাহ। 
তাদৃশ অধিকরণেরই স্বরূপ হইতে পারিবে। তাহাতে কোন বাধা নাই। 
একটি সাধারণ নিয়ম আছে এই যে, *্যদন্তর্ভাবেন বৈশিষ্ট্যং বিশিষহ্য 

তীব্রব সত্তাভ্যুপগমঃ” [ অর্থাৎ যে বস্ত যে বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া বিশেষিত 

হয়, সেই বিশেষিত বস্তুটা সেই স্থানেই থাকে, অন্তত্র থাকে না। ] 
এই নিয়ম-অনুসারে পুর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষট-ঘটাভাব ' কেবলমাত্র পুর্ববক্ষণেই 
থাকিবে। পূর্ববক্ষণাতিরিক্ত অন্য সময়ে থাকিবে না। 

যদিও ঘটাভাবগত পু্বক্ষণবৃন্ধিত্ববৈশিষ্ট্যরূপ বিশেষণের মহিমায় 

পুর্ববক্ষণকে অবলম্বন করিয়া এ বৈশিষ্ট্যটী সম্পন্ন হওয়ায় তাদৃশ বিশিষ্ট 
ঘটাভাবটা কেবলমাত্র পূর্ববক্ষণেই থাকিবে। তাদৃশ বিশিষ্ট.ঘটাভাবের 
অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিলে গৌরব হইবে; কারণ _এঁ প্রকার অভাবের 
অভাব পূর্ববক্ষণাতিরিক্ত নানাক্ষণে থাকায় তাহার অধিকরণ নানাক্ষণ 
হুতরাং অধিকরণস্বরূপ বলিলে অগত্য। নান্যক্ষণম্থরূপ স্বীকার করিতে হইবে । 

তদপেক্ষা এ প্রকার অভাবের অভাবকে অতিরিক্ত বলিলে [ অর্থাৎ খাটি 

অভাব বলিলে] সেই অভাবটা একটামাত্র বলিয়! গৌরব হুইবে না। এইজন্যাই 
জগদীশ বলিয়াছেন যে, যে অভাবের প্রতিযোগী বিশিষ্টাভাব নহে, 

সেই অভাব অধিকরণম্বরূপ। কথিতস্থলে পুর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবটা 
প্রতিযোগী বলিয়। এ প্রকার অভাব অধিকরণস্বরূপ হইবে না। ইহাও 
বলিতে হুইবে। * বিশিষ্$ভাব যে অভাবের প্রতিযোগী, সেই অভাবকে 

অধিকরণস্বর্ূপ বলিলে আপত্তিও হয়। ঘট-সামান্যাভাব ঘটশৃন্যাদেশমাত্রে 

'থাকিলেও কথিত নিয়ম-অনুসারে পর্ববতবৃত্তিত্ববিশিফঘটাভাবটা কেবলমাত্র 
পর্ববতেই থাকিবে, অগ্থাত্র থাকিবে না। এ জাতীয় বিশেষণও কথিত নিয়মের 

প্রভাবৈ বগত অভাবকেও যেন সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিল। 

| ঞঁ প্রকার বিশিষ্টাভাবের অভাবও যদি অধিকরণের স্বরূপ হয়, তাহ। 

হইলে  পর্ববতবৃত্তিত্ববিশিষউ ঘটাভাবের অভাবও অধিকরণ-ন্বরূপ হইয়া 
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পড়িবে। যদি তাহা স্বীকার কর, তাহা হইলে পর্নবতবৃত্তিত্ববিশিটঘটাভাবের 
অভাব যখন পর্ববতীয়রূপের উপর থাকিবে, তখন এ পর্ববতীয়রূপটী কথিত 

অভাবের অধিকরণস্বরূপ বলিয়া! কথিত অভাবটা পর্ববতীয়রূপের স্বরূপ হইয়! 
পড়িবে । যদি তাহ! স্বীকার কর; তাহ! হইলে পর্বতে ঘটাভাবের প্রমা- 

প্রতীতি যেরূপ হয়, সেইরূপ পর্বতে পর্নবতবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব- 
প্রতীতিও প্রমাত্মক হইতে পারিবে । কোন বাধাও দিতে পারিবে না, 

কারণ-- সে তু আর অভাব নহে যে, সে পর্ববতীয়রূপবৃত্তি বলিয়া পর্ববতীয়- 

রূপের স্বরূপ । 
পর্ববতে পর্ববতবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাব এবং পর্ববতীয়রূপ উভয় থাকিতে 

পারিবে। তাহাদের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু তাহা অন্ুভববিরুদ্ধ । 

কারণ-_-পর্ববতে পর্ববতবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাব ও তাহার অভাব এই উভয়ের 

পর্ববতে থাকার পক্ষে কোন অনুভব নাই। 

কিন্তু তাদৃশ অভাবের অভাবকে যদি অতিরিক্ত বলা হয়, তাহ হইলে 
শিষ্টদিগের অনুভবও বজায় থাকে৷ পর্ববতবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাব ও তাহার 

অভাব একত্র থাকে না, ইহাই শিষ্টান্ুভব। অতএব পর্ববতবৃত্তিত্ঘটাভাবের 
অভাব পর্ববতীয়রূপের উপর থাকিলেও পর্ববতীয়রপন্বরূপ হইবে না। 

উহ1 খাঁটি অভাবই হইবে। খাঁটি অভাব হইলে আর উহাদের একত্র 

অবস্থান ঘটিবার সম্ভাবন! থাকিবে না । 

. গ্রস্থগৌরবভয়ে আর অধিক কথা লিখিলাম ন1। ভারতবর্ষের 

. উজ্জ্বলরত্ব স্ুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মদীয় পিতামহ পুজ্যপাদ ৬হলধর তর্কচুড়ামণি 
মহাশয়ের সম্প্রদধায়গতশিক্ষান্মোতের যকিঞিঃ তরঙ্গের লীলা প্রকাশ 

করিলাম। রর 

চিন্তামণিকারও প্রত্যক্ষখণ্ডে অভাববার্দে অভাবের অতিরিক্ততার বিপক্ষ 

নানা বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি অভাবের প্রমেয়তাবিষয়ে 
নান! যুক্তি দেখাইয়াছেন। ্ 

অভাব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, উহা একটি জ্ঞানেরই মুত্তি। 

অভাব খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রকারও একটা মত উঠাইয়াছেন। সেই 

ম্তটী হইডেছে এই যে, অভাবের যাহ! প্রতিযোগী, তাহার স্মরণসাপেক্ষ 
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অধিকরণমাত্রের জ্ঞানই মভাব-পদার্থ। [ অর্থাৎ কেবলমাত্র অধিকরণের 

জ্ঞান অভাব-পদার্থ নহে, কিংবা! কেবলমাত্র প্রতিত্যাগীর ম্মরণও অভাব- 
পদার্থ নহে। কিন্তু প্রতিযোগীর স্মরণের অব্যবহিত পরক্ষণে জায়মান 

অধিকরণতভ্ঞ্কানই অভান-পদার্থ। চিন্তামণিকার গঙ্গেশ এই মতের খণ্ডন 

করয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঘে, যদি এ প্রকার ভন্তানবিশেষকে অভাব- 

পদার্থ বল, তাহা হুইলে, অন্ধকারে বিচরণ করিতে গিয়া যদি কণ্টকের 
স্মরণ ন| হয়, তবে সেইস্থানে অধিকরণ জ্ঞতানরূপ কণ্টকের অভাব থাকিতে 

পারিল না। কিন্তু বাস্তবিক কণ্টক না থাকিলেও কথিত প্রকারে কণ্টকের 
অভাব থাকিতে না পারায় কণ্টকই আসিয়া পড়িল। কন্টকই যখন 
আসিয়া পড়িল, তখন অন্ধকারে নগ্রপদে বিচরণকারী ব্যক্তির পদযুগল 
নিঞ্বুদ্ধিদোষে আনীত কণ্টকের দ্বারা বিদ্দ হোক, এবং নির্জনদেশে 
জলের বাঁধ ভাঙ্গিলেও বাঁধের অভাব হইবে নাঃ কারণ-_-এ অভাবও স্বতন্ত্র 

পদার্থ নহে, উহা জ্ঞানবিশেষ, কিন্তু এঁ স্থানটী নির্জন বলিয়া জ্ঞান করিবাৰ 
কেহই নাই। জ্ঞান যখন হইল না, তখন অভাবও থাকিল ন|। 

এ অভাবটা বাঁধের অভাব । কথিত জ্ঞানের অভাবে বাঁধের অভাব যখন 
থাকিল না, তখন বাঁধ ভাজিলেও জলনির্গম বাধিত হইবে। এই প্রকারে 

নান। ঠাট্রা-বিজ্রপ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, ঘটের সহিত অসংস্ষ্ট 

ভূতল যদ্দি ঘটাভাব হয় তাহা হইলে [ অর্থাৎ অভাব বলিয়া পৃথক্ পদার্থ 
স্বীকার না করিলে ] হুঃখের সহিত অসংশ্ষ্ট আত্মাকেই ছুঃখাভাব বলিতে 
হয়। তাহা যদি বল, তবে তাদৃশ ছুঃখাভাবকে মোক্ষ বলিতে হুইবে। 

তাহাই ষদ্দি বল, তাহ। হইলে তাদৃশ মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিতে পারিবে না। 
কারণ---আত্মা কখনও পুরুষার্থ হইতে পারে না। কারণ__যাহা পুকরুষার্থ, 

তাহ সাধ্য হইয়া থাকে । আত্মা কখনও সাধ্য হইতে পারে না, তাহ। যে 

নিত্য। এইরূপ নানাকথা বলিয়। অভাবের প্রমেয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। 

অভাবের প্রমেয়ত্বস্থাপনকার্য্যে নৈয়ায়িকগণের সহিত কুমারিলপ্রসভৃতি 
মীমাংসকগণের বিরোধ নাই। কিন্ত অনুপলক্ধির পৃথক্প্রামাণ্যস্বীকারের 
উদ্দেশ্টে অভাবের প্রমেয়ত্বস্থাপনে বিরোধ । নৈয়ায়িকগণ অনুপলবিকে 
পৃথক্ প্রমাণ বলেন নাই। অভাবের অতিরিস্ততাপক্ষে দীপিকাকার আরও 
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বলিয়াছেন যে, যদি অভাব বলিয়া কোন স্বতন্্রপদার্থ না মান, তরে 
ঘট নাই ইত্যাদি ব্যবহারের কারণ কি ? যদ্দি বল যে, কেবল ভূঁভল অভাব- 
বাবহারের কারণ, [ অর্থাৎ ঘট দৃশ্যপদার্থ, তাহাকে যখন দেখা 
যাচ্ছে না, কেবলমাত্র ভূতলেরই জ্জান হইতেছে, তখন এ খাঁটি ভূতলের 
তস্তানই অভাব-ব্যবহারের কারণ | অভাব বলিয়! কোন বাস্তবিকপদার্থ 

কারণ নহে। এইরূপ প্রতিবাদীর প্রতি দীপিকাকারের বক্তবা 

এই যে, পটবিশিষটভূতলের জ্ঞান হইলে কেবলমাত্র ভূতলের ( খাঁটি 
ভূতলের ) ভন্তান না৷ হওয়ায় ঘটাভাবব্যবহার হইতে পারে না। ঘটশুহ্য 

ভূতলের জ্ঞানকে অভাব-ব্যবহারের কারণ বলিলে ঘটশুন্য এই কথ বলায় 
অভাব মানিতেই হইবে । অভাবভ্ভানের পক্ষে যাহা কারণ বলিয়া উল্লেখিত 
হইয়াছে, সেই দৃশ্যাদর্শনটা স্বীকার করিলেও অভাবের উচ্ছেদ হইবে না| 
কারণ-_ দৃশ্যাদর্শন-শব্দের অর্থ প্রমাণাভাব। প্রমাণাভাবকে যখন মানিতেছে, 

তখন প্রমেয়াভাব মানিতে বাধা কি? বর্তমান সময়ে দৃশ্যের দর্শন হইলেও 

পূর্বেব কোন সময়ে এ দৃশ্যাদর্শনটা ছিল বলিয়! যে কোন সময়ে যে অভাবের 
জ্তান হইবে তাহা নহে। যে সময়ের দৃশ্যাদর্শন, সেই সময়েরই অভাবকে 
জ্ঞাত করাইয়া দেয়। কালান্তরীণ দৃশ্যাদর্শন বর্তমানকালীন-অভাবের 
প্রকাশক নহে। দর্শনাযোগোর অদর্শনও দৃশ্যাদর্শন নহে, দর্শনযোগা 
হইয়] দর্শনের অন্তরালে থাকিলে দৃশ্যাদর্শন হয়। প্রমাণাভাব, প্রমাণানুদয়, 

দৃশ্যাদর্শন, ভ্ঞানানুদয় এই সকল শব্দগুলি এ অনুপলব্ধি-প্রমাণেরই বাচক । : 
তাষ্যুকারের এবং বাত্তিককারের মত বলিয়া দীপিকাকার স্মরণাভাবকেও 

অনুপলব্ি-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান প্রমাণাভাব বর্তমান 

অভাবের গ্রাহক হয়, -কালাস্তরীণ অভারের গ্রাহক হয় না। কিন্তু 
বর্তমান জ্ঞানানুদয়, বা বর্তমান স্মরণানুদয় প্রাকৃকালীন এবং দেশান্তরস্িত 
অভাবের গ্রাহক হয়। 

অভীতকালে দেশাস্তরশ্থিত বলিয়া স্মরণের যোগা হইয়াও যখন ল্মরণ 
হয় না [ অর্থাৎ এখন ঘট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু যদি 
পুর্বেও দেখা যাইত, তাহা হইলে এ ঘটটা প্রমাত্মক অনুভবেরই বিষয় 
হইন্জ। ' এবং এপ্রকার অনুভবের পর তাহার ল্মরণ হওয়াও স্বাভাবিক । 
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কিন্তু ঘখন তাদৃশবস্তরটা দেশাস্ত্রে চ্িত বলিয়৷ স্মরণের বিষয় হয় না ] 
তখন তগুকালে সেই স্থানে সেই বস্ত্রটা ছিল ন! এই প্রকার জ্ঞানও হইতে 

পারে। এইজন্য স্মরণামুদয়কেও অনুপলব্ধি বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

"্বরূপমাত্রং দৃষ্টাপি পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ স্মরম্নপি 1 

এই কারিকার প্রস্তাবও এপ্রকার স্মরণানুদয়ের প্রামাণ্যস্থাপনার্থ। 
কালান্তরীণ দেশান্তরস্থিত ঘটাভাব বা ব্যান্ত্াদির মভান অর্তমান সময়ে 

প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, কিন্তু তাহ] স্মরণের বিষয় হইতে পারে--এই কথাও 
বলিতে পার না। কারণ-_ প্রাক্কালে এঁ অভাবটা কোন প্রকারে অনুড়তু 
না হওয়ায় বর্তমান সম*য় তাহার স্মরণ হয় না। স্তরাং বাধ্য হুইয়! 

ইদানীন্কন স্মরণানুদ্য়কেই প্রাকৃকালীন এ অভাবের গ্রাহক বলিতেই হুইনে। 

যেরূপ লিজ ভাত হইয়া লিজীর গ্রাহক হয়, সেরূপ প্রমাণানুদয় .বা 

স্মরণান্ুদয় ভাত হইয়! অভাবের গ্রাহক হয় না। প্রমেয়ের অভাবকে 

জানিবার জন্ট প্রমাণাভাবকে জানিতে হইবে এই কথ! বলিলে এ প্রমাণাভাবও 

অভাব বলিয়া মন্যপ্রমাণাভাবের দ্বার! জ্গাতব্য এবং সেও অন্যপ্রমাণাভানের 

দ্বার। তন্তাতব্য, এইরূপে প্রমাণাভাব জানিতে জানিতে সমস্ত জীবন অতিবাহিত 

হইয়া যাইবে, অবশ্যজ্ঞাতব্য ঘটাভাব বা অন্য অভাব জানিবার অবসর আর 

ঘটিবে না। অতএব অনুপলব্ধি জ্গাত হইয়া অভাবের গ্রাহক হয় না 
ইহাই বলিতে হইবে । অভাববিষয়ক-জ্জ্ঞানও প্রত্যক্ষাদিম্বরূপ নহে, তাহা 

তদতিরিস্ত। এবং এপ্রকার অতিরিক্ত জ্ঞানের করণ অনুপলক্কি। 

এইজন্য অনুপল“্ধকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা হয়। ইহা কুমারিল প্রভৃতির মত । 

তাহার! বলেন যে, ইন্দ্িয়জন্য প্রত্যক্ষের কারণীভূত সঙ্গিকর্ষ অভাবে 
উপপন্ন হয় না। নৈয়ায়িকগণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয়-_-ইহা। 

বলিয়া. থাকেন, এবং তাহাদের মতে এ প্রত্যক্ষের কারণীভূত সঙ্মিকর্ষ 

ইন্দিযসংযুক্তবিশেষণত| । কুমারিল প্রভৃতির মতে এপ্রকার সন্নিক্ 
অভাবের পক্ষে অনুপপন্ন। 

কারণ-_তীহাদের মতে সংযুক্ত বা সমবেত পদার্থ রিশেষণ হইয়া থাকে। 
অ্বভাব যখন .সংযুক্ক রা সমবেত লহে, তখন উহা ভূতলাির বিশেষণ 
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হইতে পারে না। অতএব চক্ষুর সংযুক্তাবিশেষণতা প্রভৃতি সন্িকর্ষ অভাবে 
থাকিতে পারে না। উপাধিভৃতধর্ম্মভাবত্বাদির চাক্ষুষাদ্দির অনুরোধে 
চক্ষুঃসংযুক্ত বিশেষণতা প্রভৃতিকে সন্গিকর্ষ বলিলেও অভাবের পক্ষে তাদৃশ 
সম্নিকর্ষ বলা চলিবে না। যদি বল, তাহা হইলে রূপাদ্ির চাক্ষুষের 
অনুরোধে স্বীকৃত চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়রূপ সম্মিকর্ষের বলে দ্রব্যগত রসাদদিরও 
চাক্ষুষের আপত্তি হয় ? রসাদির চাক্ষুষ নিবারণের জন্য যোগ্যতা অপেক্ষিত 
হইলে তাদৃশচাক্ষুষযোগ্যতা রসাদিতে ন1 থাকায় চাক্ষুষ হইবে না, 
এই কথা বলিলে যোগ্যতাকেই দকন্নিকর্ষ বল! উচিত। ফড়বিধ সন্মিকর্ষের 
ঘোষণ! অনাবশ্যক । 

ভাট্র-চিস্তামণিগ্রচ্থেও তর্কপাদে অনুপলব্ধির প্রমাণত্বস্থাপনপ্রসদে 
অভাবের ইন্দ্রিয় গ্রাহাত! প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । উক্ত চিন্ত'মণিকার বলিয়াছেন 

যে, বিশেষণত। সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, কারণ -উক্ত বিশেষণতা প্রতে.ক- 

নিষ্ট, উভয়নিষ্ঠ নহে । উভয়নিষ্ঠ না হইলে সঙ্লিকর্ষ হইতে পারে না। যেহেতু 
সন্নিকর্ষ সম্বন্ধবিশেষমাত্র ; যাহ! একনিষ্ঠ, তাহ! সম্বদ্ম হইবে কিরূপে ? 

অভাবের এ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিবার উপায় না থাকিলেও অনুভূতি- 
বিশেষ বলিয়৷ অনুপলব্ধিকে সেই অনুভূতির সাধন [ অর্থাৎ প্রমাণ ] বলা 
অপেক্ষা! সেই জ্ঞানকে স্মৃতি বলাও উচিত নহে। 

কারণ--পুর্বেব অনুভব না থাকিলে স্মৃতি হইতে পারে না। 
অনুপলব্ধিকে প্রমাণ না বলিলে পূর্বেব অভাবের অনুভূতি হইবে কিরূপে 
এই কথাও ভাট-চিন্তামণি গ্রন্থে আছে । 

অভাব অনাধেয়ভাবে প্রতীয়মান হয় না, কোন অধিকরণবিশেষে তাহা 
প্রতীয়মান হয়! স্তরাং. অধিকরণভ্ভানটী অভাব-জ্ভানের পক্ষে কারণ । 
অভাব প্রত্যক্ষ হয়, এই কথা৷ বলিলেও পৃর্বেব অধিকরণের প্রতাক্ষ হইবার পর 
অভাবের প্রত্যক্ষ হয়-__এইকথা বলিতে হয়। কিন্ত্র উক্ত অভাবপ্রত্যক্ষের 
কারণীভূত অধিকরণপ্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়ের কারণত্ব থাকায় ইন্দ্রিয় 
কারণের কারণ হওয়ায় অন্যথা-সিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। অতএব অভাব- 

জ্ঞানটার পক্ষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ নহে। উহা একটা স্বতন্তরজ্ঞান। 
...ভোনুপলব্ধির প্রমাণত্বের বিপক্ষে বৌদ্ধগণ বলেন যে, অভাবের পক্ষে 
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'অনুপলন্ধি প্রমাণ নহে। সুতরাং অনুপলব্ধি মানিবার কোন আবশ্যকতা 
নাই। দৃশ্টের সত্তা [ অর্থা দর্শনবিষয়ের সত্তা ] দর্শনসত্তার ব্যাপ্য, 
স্বতরাং এঁ বাপকীভূত দর্শনের নিবৃত্তি লিঙ্গ-বিধয়া দৃশ্যাভাবের সাধক । 
ব্যাপকের নিবৃত্তি ব্যাপ্যাভাবসাধক, ইহা সর্বববাদিসন্মত। বহ্ছি ধূমের 
ব্যাপক, অতএব বহি যেখানে থাকে না, সেখানে ধুমও থাকে না। 

দ্রীপিকাকার উক্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন। শান্ত্রদীপিকা-গ্রন্থে ৩৪১ 
এবং ৩৪২ পৃষ্ঠায় এই সম্বন্ধে আলোচনা আছে। দীপিকাকার বলিয়াছেন 
যে, উক্ত বৌদ্ধমতটা অপঙ্গত। কারণ-দৃশ্টের অভাবকে সাধন করিবার 
ঈন্া দর্শননিবৃত্তিকে. হেতুরূপে গ্রহণ করিতেছ, কিন্তু এ দর্শননিবৃত্তিরূপ 
হেতুটা কোন্ উপায়ে সিদ্ধ করিতেছ ? হেতু প্িদ্ধ (নিশ্চিত) ন! হইলে 
তাহার দ্বার মনুমান-কার্য্য চলে না। দর্শননিবুত্তিটাও যখন অভা বপদার্থ, 

তখন তাহার প্রত্যক্ষ অসম্ভব। এই কথা পূর্ব বলিয়াছি। দর্শননিষয়ে 

যখন কোন ভান হইতেছে না [ অর্থাত দর্শন যদি হইত, তাহা হইলে 

দর্শনকে জানিতে পারিতাম। কিন্তু যখন দর্শন অজ্ঞাত | তখন দর্শন 

নাই-_-এই কথ! বলিতে হইবে, এইভাবে উক্ত জ্ঞানাভাবের দ্বার। দর্শননিবৃত্তির 

অনুমান করিয়া পরে এঁ অনুমিত দর্শননিবৃত্তির দ্বারা দৃশ্যাভাবের সাধন করাও 

অসম্তব। কারণ--এঁ দর্শননিবৃত্তির সাধনীভূত জ্ঞানাভাবও অভাবপদার্থ 
বলিয়া অপর অভাবের দ্বারা অনুমান করিতে হইবে । এইভাবে অভাবের 

“হাট বসাইলে অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়িবে, সুতরাং অনুমানের আশ্রয় 

লইয়! দর্শননিবুত্তিকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব অনুপলব্িকেই 
অভাবের প্রমাণ বলা উচিত। স্থলবিশেষে অভাবের পক্ষে অনুপলব্ধিকে 

আর স্থলবিশেষে অন্ুমানকে আশ্রয় করিলে উন্মত্ত-প্রলাপ হইয়া উঠিবে। 

অতশ্চৈবমসন্নিহিতস্তাপি কচিদ্ গ্রহণদর্শনা, স্বরূপমাত্রকেণ গৌরমুলক- 

মুপলন্ধবতঃ ততো দেশাস্তরং গতন্য তত্র কেনচিদ্ গর্গোহস্তি বা নাস্তি বেডি 
পৃ্স্ত " সতঃ স্বরূপমাত্রেণঞ্জ গৃহীতং গৌরমুলকমনুম্মরতস্তদ। নীমসন্সি $ফেঁ- 

হপি গর্গস্তাভাবে তদৈব তস্ত ভ্ঞানমুদেতি, তত্রেন্দ্িয়কথাহপি নাস্তীতি 

* ম্বরূপমাত্রমিত্যাদর্শপাঠে! ন শোভন; | 

৪৯ 
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ন তন্ঠ প্রত্যক্ষতম। ন চামুমানগব্যোহ্যম ভাবঃ, ভূ প্রদেশম্ত তদ্গতঘটাগ্ত-& 

দবর্শনন্য বা লিঙত্বানুপপঞ্ডেঃ। ন ভূপ্রদেশো লিঙ্গম্ অগৃহীতসন্বন্ধন্তাপি 
তথ্প্রতীতেরনৈকান্তিকত্বাদপক্ষধর্ম্মত্বাৎ তদধিকরণা ভাবানন্ত্যেন সম্বন্ধ গ্রহণা- 

সম্তবাচ্চ ॥ 

ত্ব্নুলাদে 

এবং এইজন্য বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত অসন্বদ্ধেরও এইভাবে স্থলবিশেষে 

অনুভব হয় দেখা যায়, সুতরাং সম্পূর্ণভাবে গৌরমুলক-নামক গ্রামটীর 
ডূতপুর্ববত্রষট। সেই গ্রাম হইতে দেশাস্তরে চলিয়া যাইবার পর সেই 

দেশান্তরে তাহাকে বদি কেহ জিড্ভাসা করেন, গর্গনামক কোন লোক সেই 
গৌরমুলক-নামক গ্রামে আছে কি ন1? তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণভাবে 

দৃষ্ট সেই গৌরমুলক গ্রামটী বিশেষভাবে স্মরণ করিয়৷ সেই সময়ে 
বহিরিক্দ্িয়ের সহিত অসম্বদ্ধ হইলেও গর্গের অভাবকে সেই সময়েই স্থির 
করিতে পারেন। সেই অভাববিষয়ক জঞ্জনের সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের কথাই 
উঠিতে পারে না; অতএব সেই অভাবটা বহিরিক্দিয়গ্রাহা নহে। এবং 
এই অভাবটা অনুমানের বিষয়ও হইতে পারে না, কারণ_পৃথিবীগত 
স্থানবিশেষ বা সেই স্থানৰিশেষে প্রতিযোগীর অদর্শন লি হইতে 
পারে না। পৃথিবীগত স্থানবিশেষ লিঙ্গ হইতে পারে না, কারণ-_. 
ব্যাণ্ডিজ্ঞান-রহিত ব্যক্তিরও অভাবের প্রতীতি হয়, স্থানবিশেষকে লিজ 

বলিলে ব্যভিচার হয় (কারণ- অভাবশূন্য কালেও স্থানবিশেষ থাকে )। 

ভূতলদেশও লিঙ্গ হইতে পারে না, কারণ-_ভূঁতলদেশ পক্ষে থাকে না 
[ অর্থাৎ যে হেতু পক্ষবৃত্তি, তাহাই অনুমাপক হয়, কিন্তু ভূতলদেশ 
ভূতলদ্ধেশরূপ পক্ষে থাকে না, নিজ্জেই নিজের আশ্রয় হয় না4% এবং 
অসংখ্য অধিকরণে অসংখ্য অভাবের সতানিবন্ধন অধিকরপবিশেষ কোন 

একটা অভাবের ব্যাপ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। 

* তদগতঘটারর্শনন্ত ইতাদর্শপাঠো ন শোভব)। 
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নাপি ঘটাদর্শনং লিঙ্গম্ অপক্ষধর্মাত্বাদ্ ঘটাদর্শনং ঘটম্ত ধর্ম ন 
তদভাবস্ত *। ঘটাভাবপ্রতীতিং প্রতি ব্যাপ্রিয়মাণন্বা তন্বন্ত্বমন্তেতি চেন্স 
ইতরেতরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ । তন্বন্দাত্বে সতি লিঙ্গণ*প্রতীতি-জনকত্বং প্রীতি" 

জন্মনি 'সতি তন্বপ্মতাজ্ভ্ানমদর্শনহ্য ছুর্ঘটমেব। সিদ্ধায়ান্ত্র কিং পক্ষধর্্মতা- 

তন্ভতানেন, সাধ্যপ্রতীতেঃ সিদ্ধত্বাৎ। অপি চেদমদর্শনাখ্যং লিঙ্গমবিদিত- 

ব্যাপ্তি কথমভাবস্তামুমাপকং ভবে । ব্যাপ্ডিগ্রহণঞ্চ % ধুমাগ্সিবদুভয়ধঙ্মি- 

গ্রহণপূর্ববকম্। তত্র বাপ্তিগ্রহণবেলায়ামেব তাবু কুতস্ত্যমভা বাখ্যধন্সি- 

গ্রহণমিতি চিন্তাম্। তত এবানুমানাদিতি যদ্যুচ্যতে তদ্দিতরেতরাত্রীয়ম্। 

অন্মুবা 

ঘটের অদর্শনও (প্রতিযোগীর অদর্শনও ) ভাবের অনুমাপক লিঙ্গ 
হইতে পারে না। কারণ, তাহ। পক্ষবৃত্তি হয় না। কারণ__ঘটের 
অদর্শন ঘটের ধর্ম হইতে পারে, কিন্তু সেই অভাবের অধিকরণের 
ধন হইতে পারে না। [ অর্থাৎ অদর্শন আন্তরবন্ত, তাহ সাক্ষাঁ- 
সম্বন্ধে দর্শনের বিষয়ভূত ঘটাদি-বিষয়ে থাকে না, তবে পরম্পরায় থাকিতে 

পারে। ] ( অধিকরণবিশেষে ) ঘটাভাববিষয়ক প্রতীতিসম্পাদনরূপ কার্ষে 
ব্যাপৃত থাকে বলিয়৷ ঘটাদর্শনটী সেই অধিকরণবিশেষের আশ্রিত বলিয়া 
তাহার ধণ্ম- এই কথাও বলিতে পার না। [ অর্থাৎ অধিকরণবিশেষে না 

থাকিলে সেই স্থানে ঘটাদর্শন ঘটাভাব।বষয়কপ্রতীতিসম্পাদনরূপ কার্য্য 

করিবে কি প্রকারে ?1_ এই কথাও বলিতে পার না। ] কারণ-_ 

ইতরেতরাশ্রয়-দোষের আপত্তি হয়। (অধিকরণবিশেষের ধণন্ম হইলে 

প্রতীতিসম্পাদনরূপ বাধ্য সুসম্পন্ন হয়, এবং ঘটাভাববিষয়ক প্রতীতি- 

সম্পাদনের অনন্তর ঘটাদর্শন সেই অধিকরণবিশেষের ধন্ম ইহা বুঝা যায়। ) 

অতএব তাহার ধন্ম হইলে ঘটাদর্শনরূপ লিঙ্গের ঘটাভাববিষয়কপ্রতীতি- 

* তদ্দতাববত এতাদৃশঃ পাঠ এব সমীচীনতয়া প্রতিভাতি মে, তদভাবন্তেতি পাঠে তু বন্ত্রীহি- 

সধাসাশরয়ণেন 'তন্তাতাবে! যত্র ইতি ব্যুৎপত্তা! তদভাবাধিকরণন্তেত্যর্থঃ করনীয়ঃ। 

1 লিঙ্গন্ত প্রতীতিজনকত্বম্ ইত্যর্থঃ। 

£ চে! হেতো। 
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সম্পাদন ও তাদৃশপ্রতীতি-সম্পাদনের অনস্তর তদ্ধর্্মতা-ভান উক্ত অদর্শন- 
লিঙ্গের পক্ষে অসম্ভব, ইহাতে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু 
যাহা সাধ্য, সেই অভাবের নিশ্চয়টা পূর্বেই সম্পাদিত হইলে ( ঘটাদর্শনাদি- 
রূপ লিঙ্গের) পক্ষবৃত্তিত্বনিশ্চয়ের প্রয়োজন কি? কারণ-_যাহার জন্য 

পঙ্ষবৃত্তিত্বনিশ্চয় অপেক্ষিত, সাধনীয় অভাবের সেই নিশ্চয়টা পক্ষবৃত্তিত্ব- 

নিশ্চয়ের পূর্বেই জম্পন্ন হইয়াছে । আরও এক কথা, অদর্শন-নামক 

হেতুটার উপর অভাবরূপ সাধ্যের ব্যাণ্ডিনিশ্চয় পূর্বে হইতে পারে ন! 
বলিয়া গাহা1 কেমন করিয়া অভাবের অনুমাপক হইতে পারে ? কারণ__ 

ব্যাপ্তিনিশ্চয় বহিধুমের হ্যায় সাধ্য এবং সাধন উভয়ের নিশ্চয়ের অনন্তর 

হইয়া থাকে । সেই ব্যাপ্ডিগ্রহণ-সময়েই অভাবের নিশ্চয় কেমন করিয়! 

হয়, তাহা! ভাবিবার কথা । সেই অনুমান হইতেই অভাবের নিশ্চয় হয়, 

এই কথা যদ্দি বল, তাহ হইলে বলিব যে, এইরূপ প্রক্রিয়া ইতরেতরা শ্রয়- 

দোষদুষিত। ( অনুমানের দ্বার অভাবের নিশ্চয় এবং অভাবনিশ্চয়ের 

ত্বার পরে অনুমান হয়।) 

অনুমানান্তরনিবন্ধনে তু তরূগ্রহণেহনবস্থা।  অদশনাখ্য-লিঙ্গমপি 

দর্শনাভাব-স্বভাবমিতি ত্ম্বরূপ-পরিচ্ছেদচিন্তায়ামপ্যয়মেব পন্থাঃ। অতো 
দূরমপি গত্বা তদবগমসিদ্ধয়ে প্রমাণাস্তরমভাব-পরিচ্ছেদ-নিপুণমবগন্তব্যমিতি 
তত এব তদবগমসিদ্ধেন্ন তন্তামুমেয়তম। ন চেদমিহ ঘটে! নাস্তীতি গ্ঞানং 

শবোপমানার্থাপত্যন্ততমনিমিত্বমাশহ্কিতুমপি যুক্তমিতি সছুপলস্তক-প্রমাপাতীত- 

ত্বাদতাবশ্তৈব ভূমিরভাব ইতি যুক্তম্। 

অন্যুাদ 

কিন্তু অভাবনিশ্চয়ের জগ্য অনুমানের অপেক্ষা করিলে অনবস্থা-দোষ 

হয়। অনর্শনন্বরূপ হেতুটাও অভাবম্বরূপ বলিয়৷ তাহার নিশ্চয়েও এই 
পক্ষই অবলম্বনীয়। [ অর্থাৎ হেতুটী অভাব-পদার্থ, সুতরাং তাহার নিশ্চয় 
করিবার জন্য অনুমান অবলম্বনীয়, এবং এ অনুমানেও দর্শনের আদর্শনকে 

হেতু বলিতে হুইবে, এবং এঁ হেতুটীও অভাব-পদার্থ বলিয়া তাহারও 



অভাব্প্রীমাশ্যোপপাদ্নম্ ৩৮৯ 

নিশ্চয়ের জন্য অনুমান অবলম্বনীয় এইরূপে অনবস্থা-দোধ হয়। ] অতএব 
.অভাবনিশ্চয়ের পথ ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াও সেই অভাবের নিশ্চয়- 
সাধনের জন্য অভাবের নিশ্চয়সম্পাদনরূপ কাধ্যে একমাত্র দক্ষ অন্ত প্রমাণ 
বুঝিয়া লইবে। অতএব সেই অন্ত প্রমাণ হইতেই সেই অভাবের নিশ্চয় 
সাধিত হয় বলিয়া সেই অভাবটা অনুমেয় হইতে পারে না; এবং এই স্থানে 
ঘট নাই এই প্রকার জ্ানটা শব্দ, উপমান এবং অর্থাপত্তি ইহাদের অন্যতম 
প্রমাণ হইতে হয়, এই প্রকার আশঙ্ক। করাও সঙ্গত নহে । অতএব ভাব- 
পদার্থের জ্ঞাপক সর্বববিধ প্রমাণের অগোচর অভাবপদার্থ টা অঁভাবরূপ পৃথক্ 
প্রমাণেরই গোচর ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা । 

অপি চ প্রমেয়মনুরূপেণ প্রমাণেন প্রমাতুমুচিতম্। 

ভাবাত্মকে প্রমেয়ে হি *% নাভাবস্ প্রমাণতা | 

অভাবেহপি প্রমেয়ে স্যান্ন ণ' ভাবস্থ প্রমাণতা ॥ 

ন প্রমেয়মভাবাখ্যং নিহ,তং বোধয়ণড ত্বয়া। 

প্রমাণমপি তেনেদমভাবাত্মকমিষ্যতাম্ ॥ 

অন্মুশাদ 

আরও এক কথা, প্রমেয়ের অনুরূপ প্রমাণের দ্বারা যথাযথ নিশ্চয় 
করা উচিত। কারণ--অভাবস্বরূপ ( অনুপলব্ধি ) প্রমাণ ভাবন্বরূপ 

প্রমেয়ের জ্ঞাপক হয় না, এবং ভাবস্বরূপ (প্রত্যক্ষাদি-স্বরূপ পঞ্চবিধ 

প্রমাণ ) অভাবন্বরূপ প্রমেয়েরও জ্ঞাপক হয় না। তুমি অভাব'নামক 

প্রমেয়ের অপলাপ কর নাই। [| অতএব অভাব বলিয়া কোন প্রমেয় 

যে প্রমাণের দ্বারা বোধ্য হয়, তাহারও অস্বীকার করিবার তোমার 

উপায় নাই। সেইজন্য ( অভাব-জ্ভাপনের জন্য) এই অভাব-নামক 

প্রমাণেরও স্বীকার কর। 

* ভাবাত্বকে যথা! মেয়ে ইতি। 

1 তথাভাবে প্রমেয়েইপি ইতি চ প্লোকবার্তিকে পাঠঃ । 



্যায়মঞতর্ধ্যাম্ | 

অত্রাভিধীয়তে-_সত্যমভাবঃ প্রমেয়মভাপগমাতে, প্রত্যক্ষাভভবসীয়মান- 
প্নরূপত্বান্ন প্রমাণান্তরমাতপরিচ্ছিত্তয়ে মগয়তে। 

অদুরমেদিনীদেশবস্তিনস্তম্ত চক্ষুষঃ। 

পরিচ্ছেদঃ পরোক্ষস্ঠ কচিম্মানান্তরৈরপি | * 

তর্থা'চেহ ঘটে! নাস্ভীতি জ্ঞানমেকমেবেদম্ ইহ কুণ্ডে দধীতি জ্ঞানব্দ 
উভয়ালম্বনমনুপরত-নয়নব্যাপারস্য ভবতি। তত্র ভূপ্রদেশমাত্রে এব নয়নজং 
ভ্গানমিতরত্র প্রুমলাণান্তরজনিতমিতি কৃতস্ত্যোহয়ং বিভাগ2। অত্রান্সিরিতি 
যুক্তোহয়মনক্ষজঃ প্রতিভাসঃ, ধুমগ্রহণানস্তরমবিনাভাব-স্মরণাদিবুদ্ধ্স্তর- 

ব্যবধানসম্তবা। ইহ তু তথা নাস্তেব। অব্যবহিতৈব হি ভূপ্রদেশবদ্ধ 
'ঘটনান্তিতাবগতিরবিচ্ছেদেনানুভূয়তে | 

অন্মুলী 

এই মতের প্রতিষেধ করিতেছি । অভাব বলিয়! প্রমেয় স্বীকার করিবার 

পক্ষে তোমাদের কোন আপত্তি নাই সত্য, কিন্তু সেই অভাবটা প্রত্যক্ষাদি- 
ক্৯গ্ত প্রমাণের দ্বারা বোধ্য হইতে পারে বলিয়া তাহার নিশ্চয়ের জন্ট পৃথক্ 
প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে হয় না। অভাব যখন সম্ষিকুষ্ট ভূতলদেশে 
থাকে, তখন চোখের দ্বারা তাহার নিশ্চয় হয়। যখন তাহা পরোক্ষভাবে 

থাকে, তখন প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা তাহার বোধ হয়। 

তাহা হইতেছে এইরূপ যে, “এই স্থানে ঘট নাই” এই প্রকার জঞ্কানটা 

একটা জ্কান। এবং যেরূপ “এই কুণ্ডে দধি আছে" এই প্রকার জ্ঞান 

উভয়কে (আধার এবং আধেয় এই উভয়কে ) লইয়া! হয়, সেরূপ সেই 

জ্ঞানটাও উভয়কে ( আধার এবং অভাবরূপ আধেয় এই উভয়কে ) লইয়! 

হয়। এবং এ জ্ঞানটা হইবার পূর্বে নয়নের ব্যাপার নিবৃত্ত হয় না। 
সেই স্থলে কেবলমাত্র ভূতলরূপ আধার অংশে চক্ষুর দ্বারা জ্ঞান হয়, 
অভাবরূপ আধেয় অংশে জন্য প্রমাণের দ্বার জ্ঞান হয় এইরূপ বিভাগ 

কেমন করিয়া উপপন্ন হয়? এইস্থলে ( পর্বতাদি-স্থলে ) বহি আছে 
এই জ্ঞানটা ইন্দরিয়ের দ্বারা হয় না, ফারণ- ধুম-সাক্ষাশ্ুকারের পর 



অভাবপ্রামাপ্যোপপাদনম্. ৩৯১ 
ব্যাপ্তিম্মরণাদি পৃথক্ জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ব্যবহছিত হইয়া 
পড়ে। কিন্তু ভূলে ঘটাভাবের জ্ঞান-স্থলে সেই প্রকার ব্যবধান নাই। 
কারণ _ভূতলদেশের ন্যায় ঘটের অভাব-জ্ঞান অব্যবহিত বলিয়া নিয়ত 
অনুভূত হইয়া থাকে । 

ন চ ক্ষিতিধরাধিকরণ-পরোক্ষাশুশুক্ষণিবদনীক্ষণবিষয়ত৷ ভবতি অভা বন্যাঞ্জ, 

তথ্বাপারা হুয়-ব্যতিরেকানুবিধানাৎ তগ্প্রতীতেঃ । তত্র হি ব্ল্যাপৃতাক্ষোহপি 
ন পর্ববতবস্তিনমনলমবলোকযিতুমুতৎ্সহতে । ইহ তু ঘটাভাবমপরিস্লান- 
নয়নব্যাপার এব পশ্যতীতি চাক্ষুষমভাবভ্ঞানম, তর্ভাবভাবিত্ববিধানাত। 
ন্ চ  দুর-ব্যবস্থিত-হুতবহ-রূপদর্শনপূর্ববক-স্পর্শীমুমান-বদিদমন্যথা সিদ্ধং 
তদ্ভাবভাবিত্বম্। তত্র হি বহুশঃ স্পর্শদর্শনকৌশলশূন্যত্বম বধারিতং চক্ষুষঃ, 
স্পঞ্পিরিচ্ছেদি চ কারণান্তরং ত্বগিন্দ্লিযমবগতম্। অবিনাভাবিতা৷ চ পুর! 
তথাবিধয়ো রূপস্পর্শয়োরুপলব্েত্যনুমেয় এবাসৌ স্পর্শ ইতি যুক্তং 
তত্রান্তথাদিদ্বত্বং চক্ষুর্বযাপারস্ত) | 

অন্ুুশ্াদ 

পর্বতে পরোক্ষভাবে অবস্থিত বহ্ঃর হ্যায় অভাবের অপ্রত্যক্ষ হয় না। 

কারণ-_অভাববিষয়ক ভন্তানের সহিত ইন্ট্রিয়-ব্যাপারের অন্বয়ব্যতিরেক আছে। 

কারণ-_পর্ববতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেও পর্ববতস্থিত বহিকে দেখিতে 
পাওয়া .যায় না । কিন্তু অভাবস্থলে দ্রষ্টার নয়ন-ব্যাপার কোন প্রকারে 
বাধিত হয় না, সেইজন্য দ্রষ্টী অভাবকে দেখিতে পায় । অতএব অভাব- 

ভ্কানটা চাক্ষুষ ভিন্ন আর কিছু নহে, কারণ-_ইন্দ্রিয়ব্যাপারের সহিত অভাব- 
ভ্ধানের অস্বয়-ব্যতিরেক আছে। দুরস্থিত বহির রূপ-দর্শনের অনন্তর 

বহ্ছিগত উষ্ণস্পর্শের অনুমানের স্থলে যেরূপ ইন্ড্রিয়ব্যাপারের অন্বয়-ব্যতিরেক 

থাকে না, সেরূপ অভাবজ্ঞানেও ইন্দ্িয়ব্যাপারের অস্বয়-ব্যতিরেক থাকে না 

[অর্থাৎ অভাবজ্ঞান-স্থলেও অধিকরণের প্রত্যক্ষের পর অভাব-জ্কান হয়, 

এবং সেই অভাবজ্্ান ইন্দ্িয-ব্যাপারকে অপেক্ষা করে না]_-এই কথাও 

* ভাবন্তেতি আদর্শপুত্তকপাঠো ন শোঁতনঃ। ৮ 
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বলিতে পার না। কারণ--সেই স্থলে চক্ষুর স্পর্শ-প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থ্য 
নাই, ইহা বহুবার জানিয়াছ, এবং স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্িয় ত্বগিন্দ্রিয় ইহাও 

জানিয়াছ, এবং রূপের পক্ষে চক্ষুর এবং স্পর্শের পক্ষে ত্বগিক্িয়ের 

সামর্থাও পরিজ্ঞাত, অতএব (এরূপ স্থলে ) ম্পর্শটা একমাত্র অনুমেয়, 

স্থতরাং সেই স্পর্শে চক্ষুর ব্যাপার অনুপযোগী । 

প্রকৃতে তু নেদৃশঃ প্রকারঃ সমস্তি। ন চৈকত্র তন্দভাবভাবিত্বমন্তথা সিদ্ধ- 
মিতি সর্বত্র তথা কল্পযতে। এবং হি রূপমপি চাক্ষবতামবজহাৎ। নন্ু 

নীরূপশ্যাসম্বদ্ধন্ত চ চাক্ষুষত্বমভাবস্য কথমভিধীয়তে ? চক্ষুর্জনিত-জ্ভান- 
বিষয়তবাচ্চাক্ষুষত্বং ন রূপবন্ধেন। রূপবতামপি পরমাণুনামচাক্ষুষত্বাৎ। 

সন্বদ্ধমপি ন সর্বব€ চাক্ষুষম্ণ আকাশহ্য তথাত্বেছপি তদভাবাৎ। নম্বসন্বদ্ব্য 

চক্ষুষা গ্রহণে দুরব্যবহিতস্য বিভীষণাদেরপি চাক্ষুষত্ প্রসঙ্গঃ | উচ্যতে। 
ভাবে খন্্য়ং নিয়মঃ, যদসম্থদ্ধস্ত চক্ষুষাহগ্রহণম্, অভাবন্তরসন্বদ্ধোহপি চক্ষুষ! 

গ্রহীষ্যতে । বট্প্রকার-সন্লিকর্ষ-বর্ণনমপি ভাবাভিপ্রায়মেব। সম্ধদ্ধং হি 
যদ গৃহাতে, তু ষগ্নাং সঙ্গিকর্ষাণামন্যতমেন সন্নিকর্ষেণেতি। প্রাপ্যকারিত্ব- 
মপি ইন্দ্রিয়াণাং বন্তভিপ্রায়মেবোচ্যতে । তম্মাদবস্তত্বাদভাবস্তা তেন সন্নিকর্ষ- 
মলভমানমপি নয়নমুপজনয়তি তর্্বিষয়মবগমমিতি ন দোষঃ। ন চাসম্বদ্বত্বা- 

বিশেষাঞ্ দেশান্তরাদিযু সর্ববাভাবগ্রহণমাশস্কনীয়ম্। আশ্রয়গ্রহণসাপেক্ষত্বা- 

দভাবপ্রতীতেরাশ্রয়ন্য চ সন্নিহিতস্তৈব প্রত্যক্ষত্বাৎ। অথবা সংযুক্তবিশেষণ- 

ভাবাখ্য-সম্নিকর্ষোপকৃতং চক্ষুরভাবং গ্রহীষ্যতি। যথা সমবায় প্রত্যক্ষত্ব- 

বাদিনাং পক্ষে সমবায়মিতি। নন তদ্ধীদমসিদ্ধমূ্, অসিদ্ধশ্চ* দৃষ্টাস্তঃ 
ক্রিয়তে । মৈবম্। ভবতাপি দ্রব্যগুণয়োর্ত্েরপরিহার্য্যত্বাৎ । ভেদ- 
বুদ্ধা। সিদ্ধভেদয়ো রসম্দ্ধযোশ্চ দ্রব্যগুণয়োরদর্শনাদ বশ্যূং কাচিদ্ বৃত্তিরেষিতব্যে- 
ত্যলমর্থান্তরচিন্তনেন । 

অন্যুাদ 

কিন্ত প্রকৃতস্থলে ( অভাবস্থলে ) এইরূপ ব্যবস্থা শোভন নহে। 

[অর্থাৎ অভাবে চাক্ষুষব্যাপারের অনুপপত্তি হয় না।] একম্ানে চাক্ষুষ 

« “জনিদ্ধনড দৃষটাসে ক্রি্তে' ইত্যাদর্শপুত্তকপাঠো ন সমীচীনঃ। 
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ব্যাপার অনুপপন্ন বলিয়া সর্বত্র এভাবে অনুপপত্তির কল্পনা অসঙ্গত। 
কারণ__এইরূপ হইলে রূপেরও চাক্ষুষত্ব বাধিত হইয়। পড়ে। 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিন্ত্াস্য এই যে, যেহেতু অভাব বূপহীন এবং 
চক্ষুর সহিত সম্বন্ধরহিত, সেহেতু অভাবের চাক্ষুষত্ব কেমন করিয়া বলিতেছ ? 
তছুত্তরে বক্তব্য এই যে, যাহা চক্ষুর্জন্ত জানের বিষয় হয়, তাহাই চাক্ষুষ 
বলিয়া পরিগণিত হয়, রূপ চাক্ষুষতার প্রয়োজক নহে । কারণ-__পরমাণুগুলির 
রূপ থাকিলেও চাক্ষুষ হয় না। চক্ষুর সম্বন্ধ থাকিলেও সকল পণ্চার্থের চাক্ষুষ- 

প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ__মাকাশের সহিত চক্ষুর সন্বন্ধ থাকিলেও তাহার 

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটে না। আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, (অভাব- 

প্রত্যক্ষের অনুরোধে) চক্ষুর সহিত যাহার সন্বন্ধ হয় নাই, এইরূপ পদার্থেরও 

যদি চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ স্বীকার কর, তবে দূরস্থিত এবং ব্যবহিত বিভীষণ- 
প্রভৃতিরও চাক্ষুব-প্রত্যক্ষ হোক । তদুত্তরে বলিতেছি যে, ভাব-পদার্ধের পক্ষে 

এইরূপ নিয়ম যে, চক্ষু অসন্বদ্ধ পদার্থকে গ্রহণ করে না। কিন্তু অভাব চক্ষুর 
অসন্বদ্ধ হইলেও চক্ষুর দ্বার! গৃহীত হইবে। ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের কথনও 
ভাবপদার্থকে মনে করিয়াই। কারণ- ইন্ডদ্িয়সন্বদ্ধ বস্তুর যে প্রত্যক্ষ, তাহা 

ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের অন্যতম সন্নিকর্ষের দ্বারা হইয়া থাকে । সম্িকর্ষ- 

সম্বন্ধে এই পর্যন্ত কথা। ইন্দ্রিয়গুলির প্রাপ্য-কারিত্বও ভাবপদার্থকে 

উদ্দেশ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে । সেইজন্য অভাব অবস্তু বলিয়া তাহার 
সহিত চক্ষুর সন্সিকর্ষ না থাকিলেও চক্ষু অভাববিষয়কপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, 

অতএব দোষ হইল না। [ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ভাব-পদার্থের 
পক্ষে প্রাপ্যকারী, কিন্তু অভাবটা ভাব-পদার্থ নহে বলিয়৷ তাহার সহিত 
চক্ষুর সম্বন্ধ না থাকায় অভাবের পক্ষে চক্ষু প্রাপ্যকারী হইল না, এবং অবস্তুর 

পক্ষে প্রাপ্যকারিত্ব না থাকিলেও চক্ষুর এ অভাবের পক্ষে অপ্রাপ্যকারিত্ব- 

দোষ হইবে না ।] এবং অনম্বন্ধগত কোন বিশেষ না থাকায় দেশান্তরাদিস্থিত 

সকল প্রকার অভাবকে চক্ষু গ্রহণ করুক এই প্রকার আশঙ্ক! কর! উচিত 

নহে। কারণ-_-অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি অধিকরণের প্রত্যক্ষ কারণ, 

সম্সিহিত অধিকরণেরই প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে । [ অর্থাৎ অভাবপ্রত্যক্ষের 

প্রতি অধিকরণপ্রত্যক্ষের কারণতাবশতঃ দূরস্থ অধিকরণের প্রত্যক্ষ হয় না” 
৫০ 
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বলিয়া তৎন্থিত অভাবের প্রত্যক্ষ হইবে না। ] কিংবা চক্ষু চক্ষুঃসংযুক্ত 
বিশেষণতারূপ সম্নিকর্ষের সাহায্যে অভাবকে প্রত্যক্ষ করিবে। যেরূপ সমধায়- 
সম্বন্ধের প্রত্যক্ষত্ববাদীর মতে সমবার়-সম্বন্ধকে চক্ষ্ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । 

এই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মত। আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই বে, 
সমবায়-সম্বন্ধের প্রত্যক্ষত্ব সর্ধববাদি-স্বীকৃত নহে, এবং সকলের যাহ! 

অননুমোদিত, তাহাকে দৃষ্টান্ত করিতেছ-_-এই কথাও বলিতে পার না। 
কারণ- তোমুরাও দ্রব্য এবং গুণের সম্বন্ধের অস্বীকার কর নাই। দ্রব্য 

এবং গুণের ভেদবুদ্ধির দ্বার! ত্রব্য এবং গুণের ভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে, 
এবং ভ্রব্য এবং গুণের অসন্বদ্ধভাবে অবস্থানও দৃষ্ট হয় না, সুতরাং 
উহ্বাদ্দের কোন সম্বন্ধ মানিতেই হইবে, অতএব সম্পূর্ণ বাজে কথা লইয়া 
কাল কাটাইবার প্রয়োজন নাই । 

যত্তুত্তং সংযোগ-সমবায়য়োরভাবাদভাবে। ন ভূপ্রদেশস্ত বিশেষণ- 
মিতি, তদপ্যসাধু। সংযোগ-সমবায়াভ্যামন্থাস্তৈৰ বিশেষণ-বিশ্ব্যাভাবনান্গঃ 
সন্বন্ধস্যাদুরে এব প্রতীতিবলেন দর্শয়িধ্যমাণত্বাৎ । যন্ত্র সংযুক্ত-বিশেষণ- 
ভাবে সন্নিকর্ষে রসাদ্িভিরতিপ্রসঙ্গ উদ্ভাবিত; সোহয়ং সংযুক্তসমবায়াখ্যে 
চক্ষ্রূপসন্নিকর্ষেহপি সমানে! দোষঃ। সংযুক্ত-সমবায়োহপি তহি মা ভূ 
সন্নিকর্ষঃ কিং নশ্ছিম্ম্। তৎ কিমসন্বদ্ধমেব রূপং গৃহ্থাতু চক্ষুঃ, নহি সংযুক্ত- 
সমবায়াদস্তশ্চক্ষুরূপয়োঃ সন্বন্ধঃ। নম্বর্ঘগ্রহণাতুকে। ব্যাপার এব চক্ষুষঃ 

সন্নিকর্ষে! যোগ্যতা বা, তৎশাদেব রূপস্য তন্গ্রাহকত্বমুপেয়তে, ন সংযুক্ত- 
সমবায়াদিনেতি ; স তহি ব্যাপারঃ সা বা যোগ্যতা কথমভাবমপি প্রতি 
তন্য ন হ্যাৎ। প্রাপ্যকারীণি চেন্দ্রিয়াণি, করণত্বাদিষ্যস্তে, সন্নিকর্ষশ্চ 

নিহৃ,য়তে ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। | 
তম্মাৎ যট্প্রকার] সন্িকর্ষানুগামিনী যোগ্যত! বক্তব্যা। ন যোগ্যতা- 

মাত্রে এব বিশ্রম্য স্থাতব্যম্। 

অন্যাদ 

কিন্তু ভূতলের সহিত অভাবের সংষোগ ' বা সমবায়*সন্বন্ধ ন! হওয়ায় 
অভাব ভূতলের বিশেষণ হইতে পারে না”-এই কথ! যে বলিয়াছ, তাহাও 
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সঙ্গত নহে, কারণ--.সংধোগ এবং সমবায় হইতে অতিরিক্ত বিশেম্যবিশেষণ- 
ভাবনামক সম্বন্ধকে প্রতীতিবলের দ্বারা সত্বরই দেখাইব। কিন্তু চক্ষুঃ- 
সংযুস্ত-বিশেষণতারূপ সঙ্মিকর্ষ স্বীকার করিলে রসাদিদ্বারা যে অতিপ্রপক্তির 

উদ্ভাবন করিয়াছ [অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত-বিশেষণভাকে সন্নিকর্ষ বললে 

এঁ সঙ্নিকর্ষ 'রসাদিতেও থাকে বলিয়। চক্ষুর ছারা রসাদিরও প্রত্যক্ষ 
হোক--এই প্রকার আপত্তি যে করিয়াছ ] তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, 

রূপের সহিত চক্ষুর সংযুক্ত-সমবায়রূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করলেও এরূপ 
মাপত্তি হয়। [ অর্থাৎ রূপ-প্রত্যক্ষের কারণ চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায়রূপ সন্নিকর্ষ 
রসাদিতেও থাকে বলিয়৷ এরূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা রসাদিরও চাক্ষুব- 

প্রত্যক্ষ হোক এইরূপ আপত্তি থাকিয়া যায়। ] (পূর্ববপক্ষীয় কথ! ) 
তাহা হইলে চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায়ও সম্গিকর্ষ ন। হোক, চক্ষুঃ-সংযুক্ত- 
সমবায়ও যদ্দি সন্নিকর্ষ না হয়, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে 

না। (সিদ্ধান্তবাদীর কথা) তবে কি চক্ষু শিজের অপন্বদ্ধ রূপকে 

গ্রহণ করিবে? এইরূপ আপত্তির কারণ এই যে, সংযুক্ত-সমবায় 
হইতে অতিরিক্ত সন্বন্ধ চক্ষু এবং রূপের পক্ষে ঘটে না। [ অর্থাৎ 

রূপের চাক্ষুব-প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে এবং রূপের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ 

সন্নিকর্ষ-সাপেক্ষ হওয়ায় অথচ চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায় হইতে অতিরিক্ত 
সন্নিকর্ষ রূপের পক্ষে সন্তবপর না হওয়ায় রূপের পক্ষে চক্ষুঃ-সংযুক্ত- 

সমবায়কে সম্নিকর্ষ বলিতেই হইবে । ] যদি বল যে, গ্রাহা বিষয়কে 

আয়ত্ত করাই চক্ষুর ব্যাপার এবং তাহাই সন্িকর্ষ, কিংব! গ্রাহ-বিষয়গত 

প্রত্যক্ষ হইবার সামধ্য এবং নয়নাদিগত প্রত্যক্ষ-সাধন-সামর্থ্য এই 

উত্তয় সামর্থ্যরূপ* যোগ্যতাই সন্নিকর্ষ, তন্নিবন্ধনই রূপের পক্ষে চন্ষুর 

প্রত্যক্ষঞজনকত। স্বীকৃত হইয়া থাকে, সংযুক্ত-সমবায়াদিরূপ সঙ্নিকর্ষের 

দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না [ অর্থাৎ রসাদি চক্ষুর আয়ত্ত হয় না, কিংবা 

রস চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য নহে এবং চক্ষুও রসা্দিকে 
প্রহ্ক্ষ করিবার পক্ষে সমর্থ নহে, স্থৃতরাং কথিত যোগ্যতা ন1 থাকায় 
চক্ষুর দ্বারা রসাদির প্রত্যক্ষ হয় না। এইবপ স্বীকার করিলেই কোন 

অন্ুপপত্তি থাকে না বলিয়া এবং রূপ-প্রত্যক্ষেরও কোন ব্যাঘাত 
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না ঘটায় চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায়াদিকে সন্নিকর্ষ বলিবার প্রয়োজন নাই 7 
( িদ্ধান্তবাদীর কথা) তদুত্ত্রে বলিব যে, তাহা! হইলে তাদৃশ ব্যাপার 
কিংব। তাদৃশ যোগ্যতা অভাবের পক্ষেও কেন হইবে না? ইন্দরিয়গুলি 
করণ-কারক বলিয়া প্রাপ্যকারী ইহ! শ্বীকার কর, অথচ সন্মিকর্ষের 
গোপন করিতেছ ইহা পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা। [ অর্থাৎ ইন্দ্িয়কে প্রাপ্য- 
কারী বলিলেই ইন্ড্রিয়ের প্রাপ্তি অর্থাৎ সন্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে।] 

সেইজগ্য সৃন্নিকর্ষের অনুরূপ ছয় প্রকার যোগ্যত! বলিতে হইবে। 

কেবলমাত্র যোগ্যতা বলিয়া! চুপ করিয়! থাকিলে চলিবে না । 

যত্র যোগ্যত! তত্র সন্নিকর্ষোহুপ্যন্তি ন তু যত্র সন্নিকর্ষস্তত্রাবশ্তং যোগ্যতে- 

ত্যেবমভ্যুপগচ্ছতাং ন রসাগ্ঠতিপ্রসঙ্গচোদনা ধুনোতি। মনোরসাদেঃ 

সত্যপি সন্গিকর্ষে যোগ্যতাভাবাদ গ্রহণম্। 

যোগ্যতামাত্রবাদেহপি নাঁভাবস্তাস্ত্যযোগ্যতা। 
ভব্তি্বস্তধর্ম্মোইস্য কো! ব1 নাভ্যুপগম্যতে | 

সর্বেবাপাধ্যা বিষুক্তত্বান্নাস্ত্যেবেত্যেষ বোচ্যতাম্। 
অভাবশ্চাক্ষুষজ্ঞানবিষয়ে। বাহভ্যুপেয়তাম্ । 

যদপি-_ 

স্বরূপমাত্রং দৃষটঞ্চ পশ্চা কিঞ্চিৎ স্মরন্নপি। 
তত্রান্যনাস্তিতাং পৃস্তদৈব প্রাতিপদ্ভতে 1% 

ইত্যুক্তং তদপি ন যুক্তম্। 

অন্নুবাদ 

যে স্থলে যোগ্যতা আছে, সেইস্থলে সন্নিকর্ষও হইঃ1 থাকে, কিন্তু 
সন্নিকর্ষ থাকিলেই যে যোগ্যতা থাকিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই, এই 
প্রকার ব্যবস্থা ধাঁহাদের অনুমোদিত, তীহাদের মতে চক্ষুর দ্বারা 

*. ক্লোকবার্তিকে অভাবগ্রন্থে শ্লোঃ ২৮। কাণী-মুদ্রিত প্লোকবার্তিক গ্রন্থে 'রূপমাত্রং দৃষ্টা 
একাদৃশ পাঠ হইবে। * 
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রসাদির প্রত্যক্ষের আপত্তি হয় না। [ অর্থাৎ চক্ষুর সহিত রসের 
সন্গিক্র্ষ ঘটিলেও চক্ষু রসাদি-গ্রহণে সমর্থ নহে এবং রসাদিও চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে, এইসকল কারণে চক্ষুর দ্বারা রসাদ্ির লৌকিক 
প্রত্যক্ষ হয় না। রসাদ্দির সহিত মনের সন্নিকর্ষ ঘটিলেও রসাদির মানস- 

প্রত্যক্ষ-যোগ্যতা না থাকায় মনের দ্বারা রসাদির প্রত্যক্ষ হয় না। 

যোগ্যতামাত্রকে লইয়া সালোচন। থাকিলেও অভাবের অযোগ্যতা নাই। 

[ অর্থাৎ যোগ্যতার কথ! তুলিলেও অভাব-প্রত্যক্ষের হান্তি হইবে না, 
কারণ__তাদৃশ যোগ্যতা অভাবেও আছে। ] তোমরা কোন্ বস্তধর্ম্মই 
বা অভাবে স্বীকার কর না? [ অর্থাৎ অভাবের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ 

স্বীকার করিলে অভাবকে ভাবপদ্দার্থ বলিতে হয়,_এইরূপ আপত্তির 

প্রতিষেধার্থ জয়ন্ত বলিতেছেন যে, অভাবে প্রমাঁণগমাতা, অভিধেয়ত্ব, 

বাচ্যত্ব প্রভৃতি অনেক ভাবধন্ম তোমরাও স্বীকার কর। ] অনুপাখে)য় 
বলিয়া অভাব নাই--এই কথা স্বীকার কর, কিংবা অভাব চাক্ষুষ- 

প্রত্যক্ষের বিষয় হণ, এই কথ স্বীকার কর। [ অর্থাৎ অভাব মানিতে 

হইলে অভাব চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষেরও বিষয় হয়, এই কথা স্বীকার করিতে 

হইবে। অভাব ভাবশ্পদার্থ নহে বলিয়৷ তাহার চাক্ষুষ হয় না, এই 
কথা বল! চলিবে না। অভাব হইবার অপরাধে যদি তাহার চাক্ষুষ- 

প্রত্যক্ষ স্বীকার না কর, তবে তাহার উপর অভিথধেয়ত্ব বাচ্যত্ব প্রভৃতি 

কোন ভাবধর্ম্মও স্বীকার করিও না। ] 

আরও যে, যে-ব্যক্তি দেশবিশেষের স্বরূপমাত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
তাহাকে যদি কোন ব্যক্তি সেই দেশে বাত, সিংহ, হস্তী বা মনুষ্য 

বিশেষ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তিনি সেই প্রশ্নের 

অনন্তর অনুভূত সেই দেশবিশেষ স্মরণ করিতে থাকিলেও অননুভূত 

ব্যন্রাদিকে স্মরণ করিতে পারেন না। এবং তাত্কালিক সেই অন্মরণের 

দ্বার তাহার। সেই দেশবিশেষে সেই সময়ে ছিল না, ইহা জিত্ত্তাসা- 

কালেই নিশ্চয় করে। [অর্থাৎ বর্তমানকালীন অন্মরণ অতীতকালীন 

এবং অসন্িকৃষ্টদেশবিশেষগত ব্যাপ্রাদির অভাবকে বুঝাইয়া দেয়। | 
এই কথা বলিয়াছ। তাহাও সঙ্গত নহে। 



৩৯৮ দ্যায়মঞ্জধ্যাম্ 

ব্তস্তরবিবিস্তগৌরমূলক-স্বর পগ্রহণসময়ে এব তত্রাসন্লিহিত-সকল- 
পদ্দার্থাভা বগ্রহণন্তপ্* মেচকবুদ্ধয। সিন্ধস্বাদ্ ইদানীং তদ্গতগর্গাতা বস্রুরণংগ* 
ন তন্য পরোক্ত্যানুভবঃ। তথা হি তদানীং গণগন্তত্র নাসীদিত্যেবমসৌ 
সত্ব! সত্যবাদী কথয়তিধ্ ইদানীং ত্বস্তিত্বনান্তিত্বে প্রতি সংশেতে. এবাসৌ, 
গর্গন্ত কুতশ্চিদাগতন্যেদানীং তত্রাস্তিস্বসস্তবা। নমুন পুর্ববং সর্ববাভাব- 
গ্রহণমনুভূতবানসৌ গৌরমূলকে । অননুভূয়মানমপি তদস্য বলা কল্প্যাতে- 
ইভ্যস্তাবিষয়েস্টবিনাভাবন্মরণবু । তথা হি তেন তেনানুযুক্তঃ তস্য তম্যাভাবং 
স্মত্বোত্তরমসৌ সর্বেবেভ্য আচফ্টে। 

ননু মেচকবুদ্ধ্। সকলাভাবগ্রহণে সহসৈব সকলাভাবন্যৃতিরূপজায়েত। 
মৈবম্। যন্ৈব প্রশ্মাদিন্মরণ-কারণমন্ ভবতি, তদেব স্মরতি, ন সর্বব- 
মবিগ্ভমানস্মরণনিমিত্তম্। অন্তর তু ষুগ্রপদুপলব্ষেষপি বর্ণেযু যুগপদস্ত্য- 
বর্ণামন্ুভবসমনন্তরং ল্মরণম্। অন্যত্র তু যুগপদ্রপলব্েহপি ক্রমেণ স্মরণং 
ভবিষ্যতীতি ন মেচকবুদ্ধাবয়ং দোষঃ। 

অন্যুন্বাদ 

কারণ-___বস্ত্রবিশেষশুন্য গৌরমুলকগ্রামের স্বরূপ-প্রত্যক্ষকালেই সেই 

গ্রামে যে সকল বস্ত চিল না, তাহাদের অভাব-প্রত্যক্গও নুসম্পন্ন 
হয়, যেরূপ অন্ধকার-প্রত্যক্ষকালে আলোকবিশে্ষাভাবেরও প্রত্যক্ষ 

হইয়া থাকে। [অর্থা২ আলোকসামান্যাভীবরূপ একটী অন্ধকারের 
প্রতাক্ষকালে অন্তান্ত আলোকবিশেষেরও অভাবগুলির প্রত্যক্ষ হয়। 

অন্ধকার-প্রত্যক্ষকারীকে অমুক আলোক ছিল কি না, অমুক আলোক ছিল 
কি না, এরূপ প্রশ্ন করিলে তত্তদভাবের স্মরণ করে, ইহাই হইল 

মেচকবুদ্ধি। এখন সেই গ্রামে অবস্থিত গর্গাভাবের স্মরণ হয়, বর্তমান 
সময়ে সেই গর্গাভাবটী পরোক্ষ বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। বক্ষ্যমাণ 
উক্তিটী সেই সিদ্ধান্তের সমর্থক হইতেছে। সেই সময়ে গর্গ সেইস্থানে 
ছিল না, কেবলমাত্র এ ব্যক্তি ( পৃষ্ট ব্যক্তি) ইহা! স্মরণ করিয়া থাকে 

+ মেচকমহ্ধকারঃ | 

1 আধর্শপুশ্বকে তদ্গতগর্গাভাবাম্মরধমিতি পাঠো ন সঙ্গচ্ছতে । 

£ আদর্শ-পুস্তকগতঃ স্মরতীতি পাঠো ন শোতনঃ। 
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স্মরণের পর সত্য কথা বলাও তাহার হ্বভাব। কিন্তু এখন গর্গ 
সেখানে আছে কি না এইপক্ষে সংশয় তাহার আছে। কারণ,-_-সে 

কোন স্থান হইতে শাদ্গিয়া এখন সেখানে থাকিতে পারে। আচ্ছ। 

তাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, এ পৃষ্ট ব্যক্তি গৌরমূলক 
গ্রামে পুর্ববে গর্গাদি সকল বস্তুর অভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছে ইহা বুঝিতে 
পারে নাই [ অর্থাৎ যে জ্ঞানটা অবিদ্দিত, তাহার বিষয়ের স্মরণ হয় না।] 

[ উত্তর ]। এখনও তাহা বুঝিতে না পারিলেও ইহার পক্ষে তুহ! বুঝিয়াছে 

বলিয়া তাড়াতাড়ি এখন অনুমান করা হইতেছে, যেরূপ অভ্যন্ত বিষয়ে 

ব্যাপ্তি-স্মরণ স্বীকৃত হইয়া থাকে । [অর্থাৎ যেরূপ অভ্যস্ত বিষয়ে 

ব্যাপ্তিজ্ঞানকাল অবিদিত থাকিলেও ব্যাপ্তিস্মরণ হইয়া থাকে |] 

সেই সেই ব্যক্তির জিজ্ঞাসার পর সেইভাবে সেই সেই বস্তুর অভাব 

স্মরণ করিয়! প্রশ্নকারী সকলের নিকট এ ব্যক্তি উত্তর দিয়া থাকে। 
আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞ্ান্ত এই যে, মেচকবুদ্ধি অনুসারে সকলের 

অভাব গৃহীত হয় বলিলে সকল অভাবের সহসাই স্মৃতি হইত। এই 
কথ] বলিতে পার না। প্্রশ্নাদি যে বিষয়ের স্মৃতির কারণ হয়; 

কেবলমাত্র সেই বিষয়ের ল্মরণ হইয়া থাকে। সকল বিষয়ের স্মরণ 
হয় না, কারণ--সেই সকল. বিষয়ের স্মরণের কারণ নাই। [ অর্থাৎ 

অন্যান্ত বিষয় অনুভূত হইলেও প্রশ্নাদিরূপ উদ্বোধকের অভাবে সেই 
সকল বিষয়ের স্মরণ হয় না] অন্যস্থলে সকলবর্ণ উপলব্ধ হইলেও 

অন্তযবর্ণের অনুভবের পর যুগপৎ সেই সকল বর্ণের স্মৃতি হয়। 
কিন্তু অন্থস্থলে বহুবিষয় যুগপৎ উপলব্ধ হইলেও ক্রমশঃ স্মরণ হইবে, 
অতএব মেচকবুদ্ধি ;মনুসারে প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে এই দৌষটা হয় ন|। 

কিঞ্চ স্বরূপমাত্রং দৃষ্টমিতি বদত1 ভবহাঁপি মেচকজ্ঞানমভ্যুপগতমেব, 
মাত্রগ্রহণেন ভদন্যাভানগ্রহণসিদ্ধেঃ । এবং হি ভবানেবাভ্যধাৎ। 

অয়মেবেতি যে হোষ ভাবে ভনতি নিণয়ঃ। 

নৈষ ব্তম্তরাভাবসংবিত্যনূগমাদূতে ॥ *% ইতি। 

* পৌকবার্তিকে অভাবধ্রন্থে গো; ১৫। 
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তস্মাদূ গৌরমূলকাবেশ-সময়ে এব তত্রাসম্সিহিতস্য গর্গাদেরভাব- 
গ্রহণান্নেদানীং পরোক্ষাভাবগ্রহণমভাবকারণমভ্যুপগন্তব্যমিতি প্রত্যক্ষ- 

গম্য এবায়মভাবঃ। হয পুনরননুমেয়ত্বমমিহ ঘটে নাস্তীতি প্রকৃতাভাব- 
বিষয়মভ্যধায়ি, তদস্মীকমভিমতম্। কশ্চিৎ পুনরসন্নিকৃষ্ট-দেশবৃত্তিরনু- 
মেয়োহপি ভবত্যভাবঃ, যথা সম্ভমসে সলিলধারা-বিসরসিক্ত-শস্যমুল- 

মভিবর্ষতি দেবে ঘনপবন-সংযোগাভাবোহনুমীয়তে, যথা বার্থাপত্তাবুদাহৃতং 
গৃহভাবেন চৈত্রস্ত বহিরভাবকল্পনমিতি। 

আগমাদপ্যভাবস্ত কচিদ্ ভবতি নিশ্চয় । 

চৌরাদিনাস্তিতভগ্কানমধ্বগানামিবাপ্ততঃ ॥ 

অন্যুলাদ 

আরও এক কথা, স্বরূপমাত্রদৃষ এই কথা বলিতে গিয়া তুমিও 

মেচকভন্তান (অর্থাৎ মেচকন্দ্তান অনুসারে জ্ঞান) স্বীকারই করিয়া, কারণ -. 

মাত্রপদের গ্রহণ করায় দেশবিশেষের স্বরূপাতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ ভন্তাত 

হইতেছে । কারণ--এই কথ! তুমিই বলিয়া । 

“ইহাই” এই প্রকার যে ভানপদার্থ-বিষয়ক নিশ্চয় হয়, ইহা অন্ত 

পদার্থের অভাব-বিষয়ক নিশ্চয়ের সন্ধন্ধ-ব্যতিরেকে হয় না । 

[ অর্থাৎ মীমাংসকমতে ভাণপদার্থের প্রত্যক্ষকালে অভাব বিশেষণ- 

রূপে অনুবৃন্ধ কদাচি হইয়া থাকে । এই গুহে দেবদত্তই আছে। 

গন্য কেহ নাই, ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়কে সাবধারণ-নিশ্চয় বলে। 

“অয়মেবেতি* কুমারিলের গ্লোকের টাক1__-তত্রর ভাব্গ্রহণে তাবদভাবন্য বিশেষণত্েনানুবৃত্তিঃ 

কদাচিদস্তীত্যাহ অয়মেবেতি। যোহয়ং 'দবদত্ত এব অত্র গৃহে নান্তঃ, স্থাণুরেবায়ং ন পুরুষ ইতি 
সাবধারণে। নির্ণয়, স বস্তন্তরাঁভাঁবানু বদ্ধ; | নগ্বেবং প্রতাক্ষাদীনা মপ্র।মাণ্যং স্ত!ৎ, নির্ণয়ফলত্বং হি প্রমাণানাং 

তত্বম্, নির্ণয়শ্চায়মেবেতি জ্ঞানং তচ্চাতাবানুবিদ্ধম। অভাবশ্চ প্রমাণাস্তরগমাঃ । ইতি তদপেক্ষতয়া 

প্রত্ঙ্গাদীনামনপেক্ষত্বলক্ষণং প্রামাণাং ন শ্াৎ, নৈষ দোষঃ। ন হাভাবামুবিদ্ধবোধে। নির্ণয়লক্ষণং 

তদ্ভাবেইপি সংশয়দ্শনাৎ, তদভাবে চ নিশ্চয়দর্শনৎ। | 
তদ্ বন্চভাবপ্রকাশে। নির্দয়লক্ষণং নাতাঁবে সন্দেহ: ত্তাৎ। তথা কিং চিন্তাত্ররূপ এবাক্মা, কিং হুখ- 

ছুঃখরূপোইগীতি নুখাদ্িভাবাভাবসন্দেহঃ তথা ন চিন্মান্ররূপঃ কিন্তু হুখাদিরূপোইগীতি বিনৈবাভাব- 

প্রকাশেন নির্ণয়ে দৃশ্ততে। তশ্মান নির্মারেহভাবানুবিদ্ধত1, ন বা অনির্ণয়ে, অভাবানুবিদ্বত্বাভাবঃ। 
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তাদৃশ নিশ্চয়ে যাহ! প্রধানভাবে বিষয় হয়, তদতিরিক্তের অভাবও বিষয় 

হইয়া থাকে, নচে ভাদৃশনিশ্চয়ের সাবধারণতা উপপন্ন হয় না। এই 
কথা বলিলে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অভাবগ্রাহক অনুপলব্িক্ধপ পথক্ 
প্রমাণের অপেক্ষ। থাকায় নিরপেক্ষপ্রধাণতা থাকে না, এই প্রকার 

আপত্তিও হইবে না, কারণ নির্ণয়মাত্রই যে সাবধারণ, অর্থাৎ 

অভাবানুবিদ্ধ তাহ! নহে, এবং অভাবানুবিদ্ধ বোধমাত্রও নির্ণয় নহে। 

কারণ-__-সংশয়মাত্রই মভাবানুবিদ্ধ। এবং অনেক নিশ্চয় *আছে, যাহা 

অভাবের দ্বারা অনুবিদ্ধা নহে। নিশ্চনন-বিশেষ অভাবানুবিদ্ধ, যথা 
কেবল যে তিনি জ্ঞানম্বরূপ, তাহা নহে, তিনি স্খাদিস্বরূপও, 

এই প্রকার নিশ্চয় অভাবানুবিদ্ধ নহে, ইহ! মীম।ংসকেরও সম্মত | ] 

এই কথ! তুমিই বলিয়াছ। সেইজন্য গৌরমুলক গ্রামের স্বরূপ- 

গ্রহণকালেই সেইস্থানে অনুপস্থিত গর্গপ্রভৃতির অভাব গৃহীত হওয়ায় 
এখন পরোক্ষ সেই সকল অভাবের জ্ঞান অনুপলব্ষিরূপ প্রমাণের দ্বারা 
হইতেছে নাঃ ইহ! স্বীকার করিতে হইবে । অতএব অভাব ইন্দ্রিয়গ্রাহথ 
এই পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। সমন্গিকৃষ্টদেশগত ঘটাভাব অনুমেয় 
নহে, এই কথা যে বলিয়াছ, তাহা আমাদের সম্মত। অসন্সিকৃষ্ট- 

দেশগত অভাববিশেষ অনুমেয় হইয়া থাকে, যেরূপ ঘোর অন্ধকারের 

সময়ে অবিচ্ছিন্ন জলধারার বর্ষণে শস্যসকলের মুল সিক্ত হইতে থাকিলে 
(সেই সময়ে ) বধুক মেঘের সহিত বায়ুসংযোগের অভাব অনুমিত হয়। 
কিংবা! যেরূপ অর্থাপত্তিস্থলে উদাহরণ দেখাইয়াছে। চৈত্রের গৃহে 
অবস্থানের অনুপপত্তির দ্বারা গৃহাতিরিক্তস্থানে তাহার অভাব কল্পনা! করা 
হয়। ইহ! অর্থাপত্তির কথ! । 

আগম হইতেও কোন কোন স্থলে অভাবের নিশ্চয় হর। যেরূপ 

পথিকগণের কোন আগত পুরুষের বাক্য হইতে “এইস্থানে চোর প্রভৃতি 
নাই” এই প্রকার নিশ্চয় হয়। 

যৎ পুনরুত্তম্ অনুরূপেণ প্রমাণেন প্রমেয়' প্রমীয়তে প্রমেয়ত্বাদ্ 

ভাবাত্মক-প্রমেয়বদিতি । এতদপ্যপ্রযোজকং, সাধনম্। 

৫১ 
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অভাবঃ পটলাদীনাং প্রত্যক্ষং প্রতিপন্ভতে। 

বিপক্ষে বৃত্যভাবশ্চ লিঙ্গস্য সহকারিতাম্ ॥ 

পুরুষোক্তিযু দোষাণামভাবশ্চোপযুজ্যতে। 

সামগ্রযন্তরগতাৎ তল্মাদভাবাদপি ভাবধীঃ ॥ 

অভাবশ্চ কচিল্লিঙ্গমিব্যতে ভাবসংবিদঃ। 

বৃষ্টভাবোহপি বাযুভ্রসংযোগস্যানুমাপকঃ ॥ 

« তক্মাদ্যুক্তমভাবন্থয নাভাবেনৈৰ বেদনম্। 
ন নাম যাদৃশো যক্ষো৷ বলিরপ্যস্ত তাদৃশঃ ॥ 
অত্র রক্তপটাঃ প্রাঃ প্রমেয়ে সতি চিন্তনম্। 

যুক্তং নাম প্রমাণশ্য তদেব ত্বতিহুল্ল ভম্ ॥ 

অন্যুবাদ 

আরও যে বলিয়াই যে, যাহা প্রমেয় তাহ! অনুরূপ প্রমাণের দ্বার! 

প্রমিত হুইয়! থাকে, যেরূপ ভাবাত্মক প্রমেয় ভাবাত্বক প্রমাণের ছ্বার। প্রমিত 

হইয়া থাকে । এতাদৃশ সাধন করাও অসঙ্গত। 
নেত্ররোগাদির অভাব প্রত্যক্ষাত্ক কাধ্যে (নেত্রাদি মুখ্যকারণের ) 

সহকারী হইয়া থাকে । এবং সাধ্যশৃম্স্থানে হেতুর অবর্তমানত্ব হেতুর 

সহকারী হইয়। থাকে। এবং ভ্রম-প্রমাদার্দি দোষের অভাব আগ্ত- 
বাক্যের সহকারী হয়। সেই সকল অভাবও সামগ্রীর অন্তর্গত হইয়! 
ভাবজ্ান সম্পাদন করে। এবং কোন কোন স্থনে অভাব ভাবরূপ 

সাধ্যের অনুমিতিরূপ-কার্য্যসম্পাদনের জন্য হেতুরূপে প্রযুক্ত হইয়! 

থাকে। সেইজন্য অভাব কেবলমাত্র অভাবেরই জ্ঞাপক হয়, এই কথ! 

সঙ্গত নহে। যক্ষ যেরূপ হয়, তাহার নৈবেষ্ভাদিরূপ পুজার উপচারও 

তাদৃশ হয় না। অভাবের প্রমেয়ত্প্রতিষেধকল্লে রক্তাম্ঘর বৌদ্ধগণ 
বলিয়াছেন যে, প্রমেয় থাকিলে প্রমাণের চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু 

সেই অভাবরূপ প্রমেয় ছুল্লভ। 
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, অভাবে নাম প্রতীয়মানে। ন স্বতন্ত্রতয়া অনুভূয়তেক্চ, অপিতু ঘটাভাব- 
স্বরূপব্দ দেশকালপ্রতিযোগিবিশিষ্টত্বেনণ,। তথ! হেবং প্রতীতিরিদমিদানী- 
মিহ নান্তীতি। স চেখমবগম্যমানোহপি যদি তৈঃ সন্বদ্ধ এব ভবেদভাবঃ, 
ক এনং ত্বিন্যাৎ। ন ত্বসৌ তৎসন্বন্ধঃ, নহি দেশেন কালেন প্রতিযোগিনা 
সহাহম্ত কশ্চিৎ সন্বন্ধঃ, সংযোগ-সমবায়াদেরনুপপত্তেঃ। ন চ জম্বন্ধ- 

রহিতমেব বিশেষণং ভবতি। নন বিশেষণ-বিশেষ্তভাব এব সন্বন্ধঃ, কিং 

সম্বন্ধান্তরাপেক্ষয়া। মৈবম্, সন্থন্ধান্তরমূলত্বেনে তদবগমাতখ। সংযুক্ত 
সমবেতং বা বিশেষণং ভবতি, দণ্ডী দেবদত্তে। নীলমু্পলমিতি। অতশ্চ 
ন বাস্তব ন্বতন্ত্র এব বিশেষণ-বিশেষ্যতাবঃ সন্বন্ধঃ। পুরুষেচ্ছয়। 
বিপর্যস্তান্তমপ্যেনং পশ্ম(মঃ। বিশেষণমপি বিশেষ্টীভিবতি, বিশেষ্যমপি 

বিশেষণীভবতীতি কাল্পনিক এবায়ং সন্বন্ধঃ, ন বস্তধন্মঃ। প্রতিযোগিন। 

সহ নতরামভাবস্থ সন্বন্ধোহসমানদেশকালত্বা । যদ হি যত্র ঘটো 

ন তদ। তত্র তদভাবঃ, যদ| বা যত্র তদভাবে। ন তদ। তত্র ঘট ইতি ।$ 

অন্নাদ্ 

অভাব যখন প্রতীতির বিষয় হয়, তখন তাহা ন্বতন্ত্রভাবে [ অর্থাৎ 

থটাদ্দির ন্যায় নিরপেক্ষভাবে] অনুভূত হয় না। প্রস্তর ঘটাভাবের 

ন্যায় দেশ, কাল এবং প্রতিযোগীর দ্বারা বিশেষিতভাবে অনুভূত হইয়া 

থাকে । তাহারই সমর্থন করিতেছি, অভাবস্থলে এইরূপ প্রতীতি হয় 

যে, এই বস্তুটা এই সময়ে এইস্থানে নাই । এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তবাদীর 

কথা। এতছুত্তরে প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে, সেই অভাব 

এইরূপে প্রতীতির বিষয় হইলেও যদি বাস্তবিক দেশকালাদির সহিত 

তাহার সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি অভাবের প্রতি বিদ্বেষী 

* আদর্শপুস্তকে ঘটাভাবন্বরপবদনুভূয়তে ইতি পাঠো ন সমীচীনঃ। 

1 অপি তু দেশকালপ্রতিযোগিবিশিষ্টতেন ইত্যপি পাঠে! ন সমীচীন:, অপি তু ঘটাভাবস্বরূপবদ 

দেশকালপ্রতিযোগি বিশিষ্টত্বেন, অয়মেব পাঠ: সাধুতয়! প্রতিভাতি মে। 

1 আদর্শপুস্তকস্থাসমানকালত্বাদিতি পাঠো ন শোভনঃ। 

3 আবদর্শপুস্তকস্থো যদা.."তদ| ইতি পাঠো ন শোৌভনঃ, পরস্ত ধা হত্র'''তদ| তব্রেতি পাঠ; শোতনঃ। 
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হইতে পারে? কিন্তু এ অভাব তাহাদের সহিত সন্থন্ধ হয় না। কাঁরণ__ 

দেশ, কাল এবং প্রতিযোগীর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ-_ 
তাহাদের সহিত অভাবের সংযোগসমবায়াদিরূপ সম্বন্ধ উৎপন্ন হয় না, 

এবং সন্বদ্ধ না থাকিলে বিশেষণ হইতে পারে না। আচ্ছ। ভাল 

কথা, এখন বক্তব্য এই ধে, দেশকালাদির সহিত অভাবের বিশেষ্য 

বিশেষণভাবই সম্বন্ধঃ অন্য' সম্বন্ধের অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন_ এই কথা 

বলিতে পার, না। কারণ মুলে অন্য সম্বন্ধ থাকিলে বিশেষ্য-বিশেষণ- 

ভাবের প্রীতি হয়। সংযুক্ত বা সমবেত পদার্থই বিশেষণ হয়। 
দেবদত্তে দণ্ডের সংযোগ থাকায় তাহার পক্ষে দণ্ড বিশেষণ হয়, এবং 
উদ্পলে নীলগুণের সমবায় থাকায় তাহার পক্ষে নীলগুণ বিশেষণ হয়; 

কিন্তু এই কারণে বিশেষ্য-বিশেষণভাবটী বাস্তবিক স্বতন্ত্র সম্বন্ধ নহে। 
পুরুষের ইচ্ছানুসারে বিশেষ্য-বিশেষণভাবের পরিবর্তনও দেখিয়া থাকি। 

কখনও বিশেষণ বিশেষ্য হয়, কখনও ব| বিশেষ্য বিশেষণ হয়। 

অনএব এই সন্বন্ধটা কাল্পনিক, বাস্তবিক নহে। প্রতিযোগীর সহিত 
অভাবের সম্বন্ধ বিশেষ-ভাবেই নাই, কারণ__প্রতিযোগী এবং অভাবের 
তুল্যকালতা এবং তুল্যদেশতা নাই। কারণ-_ে সময়ে যে স্থানে ঘট 

থাকে, সেই সময়ে সেই স্থানে ঘটের অভাব থাকে না। কিংবা যে সময়ে 

যে স্থানে ঘটের অভাব থাকে। সেই সময়ে সেই স্থানে ঘট থাকে ন। 

ইহাই হইল. তুল্যকালতা ন! থাকার যুক্তি । 

বিরোধাখ্যসম্বন্ধে। ভবিষ্যতীতি চে, কে। বিরোধার্থঃ। যদি হি প্রাক্- 

সিদ্ধো৷ ঘটাভাব আগত্য ঘটং বিরুদ্ধ্যাদ ভবেদপি তদ্বিরোধী ঘটমুদগরয়োরিব, 
ন ত্বেবমস্তি তয়োরসমানদেশকালত্বাঞ্চ ৷ অভ্যুপগমে বা ঘটতন্তা বয়ো বরধ্যঘাত- 
কয়োরিবণ* সাহচর্যযমনুডূয়েত, ঘটাভাবঃ কিং কুর্ববন্ ঘটং বিরুদ্ধ্যাৎ, অকিঞ্চি- 

করম্য বিরোধিত্বেতিপ্রস্িঃ, অতাবাস্তরকরণত্বেহনবস্থা। মুদগরাদয়ো 
ঘটস্ নাভাবহেতবে৷ ভবিতুমর্হস্তি, ভাবস্য স্বত এব ভঙ্গুরত্বেন বিনাশহেত্ব- 
নপেক্ষত্বাৎ। 

" * আদর্শপস্তকন্থোহসমাবকালত্াদিতি পাঠে ন শোভন; 
1 জদর্পপুত্তকনস্থ! ঘটতদতাবয়োরিব বধ্যঘাতকয়োরিতি পাঠে ন শোতনঃ। 
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ভাবে বিনশ্বরাত্মা চে কৃতং গ্রলয়হেতুভিঃ। 

অথাপ্যনশ্বরাত্মা! চে কৃতং প্রলয়হেতৃভিঃ ॥ 

অন্যুলাদ 

প্রতিযোগী এবং অভাবের বিরোধ-নামক সন্ন্ধ হইবে এই কথ যদি 
বল, তাহা! হইলে তহুত্তরে জিঞ্ঞাহ্য এই €৫ষ, বিরোধ-শব্দের অর্থ কি? 
যদ্দি পুর্ববসিদ্ধ ঘটাভাৰ ঘটের স্থানে আসিয়! ঘটের সহিত বিরোধ 
করে, তাহা হইলে মুদগর যেরূপ ঘটের বিরোধী হইয়া থাকে, তক্রপ 

ঘটাভাব ঘটের বিরোধীও হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ বিরোধ সম্ভবপর 
নহে, কারণ-স্ঠাহাদের তুল্যদেশতা এবং তুল্যকালত। নাই। অথবা! 

যদি ম্বীকার কর, তাহ! হইলে বধ্য এবং ঘাতকের ন্যায় ঘট এবং তাহার 

অভাবের সমানদেশতা অনুভূত হইয়। পড়ে। ঘটাভাব কোন্ কার্যা 
করিয়।৷ ঘটের সহিত বিরোধিতা করিতে পারে । [অর্থাৎ ঘটাভাবের 

ঘটের সহিত বিরোধিত! করিবার ক্ষেত্রে কোন কাধ্য নাই। ] কোন কার্য 

লইয়া বিরোধ করিবার অবসর ন1 থ।কিলেও বিরোধিত1 করে ইহা স্বীকার 
করিলে সকলেই সকলের বিরোধী হইতে পারে। ঘটাভাব অন্ত একটা 

ঘটাভাবের স্থষ্টি করিয়া ঘটের বিরোধিতা করে, এই কথা বলিলে অনবস্থা- 
দোষের আপত্তি হয়। [ অর্থাৎ নব ঘটাভাবের বিরোধিত। রক্ষা করিতে 

হইলে এঁরূপে অন্য একটী ঘটাভাবের স্গ্টি করিতে হয়। এইরপে ক্রমান্বয়ে 
ঘটাভাবের সৃষ্টি করায় অনবস্থা-দৌষ ঘটে ।] মুদগর প্রভৃতি ঘটের অভাবের 
পক্ষে কারণ হইতে পারে না। কারণ-_-ভাব-পদার্ঘমাত্রই স্বতঃ বিনাশশীল 
বলিয়। তাহার বিনাশের জন্য হেতুর অপেক্ষা করিতে হয় ন|। 

ভাঁবপদ্দার্থমাত্রই যদি স্বতঃ বিনাশশীল হয়, তবে তাহাদের বিনাশের 

জন্য হেতুর প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে যুদি তাহাদের বিনাশশীলতা৷ 
ভম্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিনাশহেতু অনুপপন্ন। 

তন্মা্দ বিজাতীয়-কপালাদি-সম্ভতিজনন এব মুদগরাদি-কারকব্যাপারঃ, 

সামগ্রান্তরানুপ্রবেশে সতি সন্তত্যন্তরোতপাদো ন পুনরভাবস্য ততো 

নিষ্পত্তিঃ। স হি ঘটাদ্বস্তস্তরঞ্চেও কিমায়াতম্? যদসৌ ন পূর্বববহুপলভ্যতে 
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তদ্বিরোধিত্বা্িতি চে প্রত্যুক্তমেতৎ। অনর্থান্তরত্বে তু ঘটন্যৈৰ মুদগর- 
কাধ্যত্বং ম্যাৎ। ননু যানি মুদগরেণ কপালানি জন্যন্তে তান্যেব্ ঘটা- 
ভাবঃ। হস্ত তহি কপালস্ফোটনে সতি ঘটাভাবস্ত বিনষ্টত্বাদ্ ঘটস্তে।ন্মজ্জনং 
প্রাপ্ধোতি। কিধকিঞ্চিৎকরাণি কপালানি ঘটম্যাভাব ইতি যদ্যুচ্যতে, 
পটহ্যাপি তথোচ্যেরন্। কিঞ্চ কারকত্বং তেষাং পুর্বববহ প্রতিকেপ্তব্যম্। 

অপি চায়মভাবে! ভবনধর্ম্মা। বা স্যাদভবনধর্্মী বা, ভবনধর্মাত্বে ভাবোহসৌ 

তবে ঘটাদ্িবৎ। অভবনধন্্ী তু য্ভভাবোহস্তি স নিত্য এবাসৌ। 
তহি ভবে। স চায়মেকপদার্থসম্বন্ধী বা শ্তাত সর্ববপদার্থন্বন্ধী বা, 
তব্রৈকভাবসম্বন্ধিত্বে ন তন্য নিয়মকারণমুণ্পশ্যামঃ | সর্ববভাব-সম্বন্ধিত্থে তু 
সর্ববপদার্থ-প্রতিকূলম্।তাব্য নিত্যত্বান্লিত্যোহনিত্যো বা ন কম্চিদ্ ভাবে! 
নাম হ্যাৎণণ। 

নম্বভাবানভ্যুপগমে ভাবানামিতরেতর-সম্করাদখিল-ব্যবহারবিষ্নবঃ প্রাঞ্ধোতি। 
যদাহ-_ 

অননলাদ 

সেইজন্য মুদগরাদিরূপ কারকের ক্রিয়া হইতে ঘটবিজাতীয় কপালাদির 
সমষ্টি [ অর্থাৎ কতকগুলি খাপরা প্রভৃতি] উৎপন্ন হয়। [ অর্থাৎ 
ঘটাদির বিনাশ স্বভাঁবকৃত বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় তাহাদের বিনাশের 

নিমিত্ত বাহ কারণ মুদগরাদির ক্রিয়া অনাবশ্যক। কিংবা বিনাশ স্বীকৃত 
না হইলে ঘটাদির নিত্যত্ব-নিবন্ধন তাহাদের ক্রিয়া অসাধ্য ঘটাঘ্ভভাবের 

সাধনে অনাবশ্বাক। স্থতরাং মুদগরাদির কার্যকারিতা স্বীকার করিতে 

হইলে কপালাদিসঙব-স্থষ্টির পক্ষে তাহারা উপযোগী,* অভাবের পক্ষে 
নহে, এই কথাই বল! উচিত।)] মুদগরাদি অন্য কোন বস্তুর উত্পাদক 

সামগ্রীর মধ্যে পড়িলে তাহা হইতে অন্বিধ বন্তরধারার স্যষ্টি হইতে 
পারে বটে, কিন্তু তাহা হইতে অভাবের ( অবস্তর ) উৎপত্তি হইতে 

পারিবে না। যদি বল যে, ঘটাভাবও ঘট অপেক্ষা অন্য বস্ত, 

* আদর্শপুস্তকে ন এব ইতি পাঠে। ন সমীচীনঃ। 

1 আবর্শপুত্তকন্তে। নিতাঃ সম্গিত্যে। ব। কশ্চিদভাবে। নামাস্তীতি পাঠে। ন সমীচীনঃ। 
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তছুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, এই কথা বলিলেও কোন ফললাভ হইবে 
না। যেহেতু এ অভাব পুরেবের হ্যায় -[ ঘটানয়নের পুর্বেবে যেরূপ 
উপলব্ধ হুইত, ঘটানয়নের পর সেরূপ] উপলভ্যমান হইতেছে না। 
[ অর্থাৎ অভাব যদ্দি বস্তুবিশেষ হইত, তাহ! হইলে ঘট আনীত হইলেও 
উপলব্ধ হইত। ঘট আনীত হইলে কি পটের উপলদ্ধি হয় না?- 
বদি বল যে, ঘটের সহিত ঘটাভাবের বিরোধ আছে, তাহাও বলিতে 
পার না; কারণ বিরোধের খণ্ডন পুর্বেব করিয়াছি । ক্বিন্ত্ ঘট হইতে 
ঘটাভাব ভিন্ন না হইলে ফলতঃ ঘটই মুদগরের কার্ধা হইয়! পড়ে। 
যদি বল যে, মুদগরের দ্বারা যে সকল কপাল (খাপরা ) উৎপাদিত 
হয় তাহারাই ঘটাভাব, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় বে, 
কপালগুলি স্ফুটিত হইলে ঘটাভাব বিনষ্ট হওয়ায় ঘটের উৎপত্তির 
আপত্তি হয়। আরও এক কথা, যে সকল কপাল কোন কার্য করিতেছে 
না, এইরূপ কপালগুলি ঘটের অভাব এই কথ| যদি বল, তাহ] হইলে 
তদুত্তরে বলিব যে, এরূপ কপালগুলিকে পটের অভাবও বল! যাইতে 
পারে। আরও এক কথা, মুদগরাদির কারকত্ব পুর্বেবাক্ত প্রকারে খণ্ডনীয়। 
-[ অর্থাৎ কপালগুলি যদি স্বতঃ উৎপত্তশীল হয়, তাহা! হইলে মুদগরাদির 
অপেক্ষা নাই। আর যদি তাহা উৎপত্তিশীল না হয়, তাহ! হইলেই বা 
মুদগরাদির ক্রিয়ার ফল কি? ] আরও এক কথা যে, এই অভাবের 
উৎপত্তি স্বীকার করিবে না করিবে না? যদি উৎপাত্ত স্বীকার কর, 
তাহা হইলে এ অভাবকে ঘটাদির হ্যায় ভাবপদার্থ বল! উচিত। কিন্তু 
যদি অভাবের উৎপত্তি না থাকে, অথচ যদি তাহার অস্তিত্ব থাকে, 
তাহা হইলে * অভাবকে নিত্যই বলিতে হয়। এবং সেই অভাব 

একটীমাত্র পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ। না সকল পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ ? 
সেই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সেই অভাবের নিয়তৈকপদার্থসন্বন্বরূপ পক্ষের 
অনুকূলে কোন কারণ দেখিতে পাই না। কিন্তু যদি সকল পদার্থের 
সহিত সম্বন্ধ স্বীকার কর, (অত্রত্য সম্বন্ধটি প্রতিযোগিত্ব ) তাহা হইলে 

সকল পদার্থের প্রতিকূলভূত অভাবের নিতাত্ব-নিবন্ধন নিত্য বাঁ অনিত্য 
কোন ভাবপদার্থ থাকিতে পারে না। [ অর্থাৎ জগতে অভাব একটা, 
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নানা নহে, নান! স্বীকার করিলে জগৎ অভাবপুর্ণ হুইয়! পড়ে, এবং 
তাহা নিত্য, ম্ুুতরাং তাহার পক্ষে সময়বিশেষে একটী একটী ভাব- 

পদার্থ প্রতিযোগী হয়, এই কথ! বলা যায় না, পরম্ত্র তাহার পক্ষে 

সকল পদার্থ ই প্রতিযোগী, এইকথা বলিতে হয়। তাহাই যদ্দি বল, 
তাহ! হইলে সকল পদার্থের প্রতিকূল এবং নিত্য সেই অভাব জগৎ 
ভরিয়৷ থাকায় নিত্য এবং অনিত্য কোন ভাবপদার্থের অস্তিত্ব থাকে 

না। স্ুতর!ং অভাবস্বীকার অনুচিত। ] আচ্ছা, ভাল কথা, এখন 

জিজ্ঞান্ত এই যে, যদি অগ্ভাব স্বীকার না কর, তাহা! হইলে ভাবপদার্থ- 

গুলি পরস্পর অপরাপর পদার্থ হইতে অভিন্ন হইয়া” পড়ে, [ অর্থাৎ 

অভাব স্বীকার না করিলে ভেদ ও অভাবপদার্থ বলিয়া! তাহারও 

অস্বীকার করিতে হয়। স্তবতরাং কোন ভাবপদার্থে অপর পদার্থের 

ভেদ থাকিতে পারিবে না। ] 

অতএব সকল ব্যবহারের € এই ঘট, এই পট ইত্যাদি ব্যবহারের ) 

বিলোপ হইয়া পড়ে। যাহার জন্য কেহ বলিয়াছেন [ অর্থাৎ কথিত 

বিলোপের আশঙ্কায় কেহ বলিয়াছেন 1-- 

ন্সীরে দধি ভবেদেবং দরি ক্গীরং ঘটে পটঃ। 

শশে শূঙ্গং পৃথিব্যাদৌ চৈতন্য মূর্তিরাত্বনঃ ॥ ইতি ।ঞ% 

৭" অভাবাভ্যুপগমে তু ভাবানামিতরেতর।ভাবাদসঙ্গীর্ণস্বভাবত্বাদ্ % বিপ্লবঃ 
অভাবকারণকপন্করপরিহারাকথনে তু স্থতরাং বিল্লবঃ | 

ভাবে! ভাবাদিবান্তম্মাদভাবাংশাদপি ঞ্ুবম্। 
অসন্কীর্ণোহভ্যুপেতব্যঃ স কথং বা ভবিষ্যতি ॥ 
অন্যোহন্যমপি ভাবানাং যন্ভসন্থীর্ণতা৷ স্বতঃ। 
ভাবৈঃ কিমপরাদ্ধং ঝা পরতশ্চে কুতো নু সা॥ 

* আত্মনীতি ফ্লোকবার্ভিকেইভাষগ্রন্থে লোক ৫। 

1 তুকারেণ পূর্ববগঞ্ষে। ব্যাবর্ভ্যতে । 

1 'আদর্শ-পুস্তকে বিনবপদহ্যতোয়েখো নাতি, মতে তু তল্তোপযোগিত! বর্ততে। পরিহারাকখনে তু 
এহ এব পাঠঃ লমীচীনতর! প্রতিভাত্কি মে। 
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ভাবেভ্যে যছ্যুপেয়েত ভবেদন্যোহন্যাসংশ্রয়ম্। 

অভাবান্তরজন্যা চেদনবস্থা ুরুত্তরা ॥ 

অভাবস্বভাব্তায়াশ্চ সর্ববান্ প্রত্যবিশেষাৎ প্রতিষেধ্যনিবন্ধন এব তন্তেদঃ, 
প্রতিষেধ্যাশ্চ ভাবাঃ পরস্পরেণ ভিগ্তমানাস্তং ভিন্দস্তীতি প্রত্যুত ভাবাধীন- 
মভাবানামসাহ্র্য্যং বক্ত,মুচিতং ন তু বিপর্ধ্যয়ো যুক্তঃ | 

তদখিলপদার্থব্যবস্থাবিসংস্ুলীভাবভয়াদপি নাভা বাভ্যুপগমো যুক্তঃ 

নম্বভাবপ্রতিক্ষেপে নঞঃ কিং বাচ্যমুচ্যতাম্। - 

নৈব শব্দানুসারেণ বাচ্যস্থিতিরূপেয়তে ॥. 
বৌদ্ধাঃ খলু বয়ং লোকে সর্বত্র খ্যাতকীর্তয়ঃ। 
বিকল্পমাত্রশব্দার্থপরিকল্পনপণ্ডিতাঃ ॥ 
কচিন্নামপদপ্রাপ্তবৃত্তিনা জন্যতে নঞ। ৷ 

নিষেধপধু্দস্তাত্মবিষয়োল্লেখিনী মতিঃ ॥ 
কচিত্বাখ্যাতসম্বন্ধমুপেত্য বিদধাত্যসৌ । 
তছুপাত্তক্রিয়ারস্তনিবৃত্ৃল্লেখমাত্রকম্ ॥ 
ননু চানেন মার্গেণ যগ্ভভাবেঞ% নিরম্তাতে | 
একাদশপ্রকারৈয়াহনুপলব্ধিঃ ধু গচ্ছতু ॥ 

অসন্মুশাদে 

(ছুগ্ধে দধির ভেদ না! থাকিলে) হছুগ্ধকে দধি বলা যাইতে পারে 

এবং দধিকে ছুগ্ধ বল! যাইতে পারে। (ঘটে পটের ভেদ না থাকিলে) 

ঘটকে পট বলা, যাইতে পারে। (শশে শুঙ্গের অভাব না থাকিলে ) 

শশে শৃঙ্গ থাকিতে পারে এবং ( পৃথিবী প্রভৃতিতে চৈতম্তের অভাব ন৷ 

থাকিলে ) আত্মার মুর্তিবিশেষ চৈতন্যও পৃথিবীপ্রভৃতিতে থাকিতে পারে। 

[ অর্থাৎ ইন্টাপত্তি বলিলে দধিছুপ্ধীদির পৃথক্ বাবহার বিলুপ্ত হইত ] 

“ পক্ষান্তরে অভাব স্বীকার করিলে সকল ভাবপদার্থ পরস্পর অন্যান্য 

ভাবপদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়! তাহাদের পৃথক্স্বভাবের উপপত্তির জন্য 

* যদি ভাবে! নিরস্যতে ইত্যাদর্শপুস্তকপাঠে। ন সম্ধীচীনঃ। 

৫৭ 
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অভাবের দ্বারা পৃথক্ন্থভাবের কথা বলিলে অন্থৃবিধার মধ্যে পড়িতে হয়, 
অর্থাৎ অভাব মানিতে হয়। ভাবপদার্থ যেরূপ অগ্যবিধ ভাবপদ্ার্থ হইতে 
পৃথক্-স্বভাব, তন্রপ ভাবগত অভাবরূপ অংশ হুইতেও অবশ্টুই পৃ্থক্- 
স্বভাব ইহা! স্বীকার কর! উচিত। | অর্থা ঘট পট হইতে পৃথকৃস্বভাঁব, 

এবং ঘটগত পটভেদ হুইতেও পৃথকৃম্বভাব, বলিতে হইবে। ] ইহার 
অস্বীকার করিলে অভাব মানিতে হয় না বটে, কিন্তু বেশী অন্ুবিধায় 

পড়িতে হইবেণ [ অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর ব্যবহার লোপ পাইবে, সকল পদার্থ 

এক হুইয়! পড়িবে |] অভাব ন! মানিলে ভাবের যথাযথ স্বভাবের পরিচয় হয় 
না- ইহা পুর্ববপঙ্ষীয় কথা । 

(উত্তর) ভাবপদার্থগুলির মধ্যে পরস্পরের পৃথক্ম্থভাবতা৷ যদি স্বতঃ 
হয়, তাহা হইলে ভাবের বা অপরাধ কি? [অর্থাৎ ভাবপদার্থগুলি 

পরল্পর পৃথক্স্বভাঁব সঞ্চয় করিবার জন্য যদি অপরের সাহাধ্য গ্রহণ 
না করে, তাহা হইলে ভাবের পক্ষে কোন অপরাধ হয় না। অপরাধ 

হইলে বাধ্য হুইয়।৷ অভাবের সাহায্য লইতে হইত। অভাবের সাহাষ্য 
লইতে হইলে অভাব মানিতেই হয়। অভাবের সাহায্য যখন অনপেক্ষিত, 

তখন অভাব মানিবার প্রয়োজন নাই ।] 
যদি ভাবভিন্ন হইতে ( অভাব হইতে ) ভাবপদার্থগুলির পৃথক্স্বভাবতা 

স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই পৃথক্ম্বভাবতার উপপত্তি হয় না। 
তাব হইতে পৃথক্স্বভাবতা হয় বলিলে ইতরেতরাশ্রয়-দোষ হয়। [ অর্থাৎ 
ঘট হইতে পটের পৃথক্ম্বভাবের করণ পট, এবং পট হুইতেও ঘটের 
পৃথকৃস্থভাবের কারণ ঘট, এইরূপে পরস্পরের অপেক্ষা থাকায় অন্যোহন্যাশ্রযু- 

দোষ হয়। ] | 

এই কথ! যদি বল, তাহ! হইলে তহুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, অভাবকে 

পৃথকৃম্বভাবতার কারণ বলিলে অপ্রতিবিধেয় অনবস্থা-দোষ হয়। [অর্থাৎ 

পট অপেক্ষা ঘটের পৃথক্স্বভাবতা স্বীকার করিতে হইলে ঘটগত পটভেদকে 
ঘটের পৃথক্ম্বভাবতার প্রয়োজক বলিতে হুইবে। কিন্তু এ ঘটগ পট- 
ভেদটা যদি ঘটের স্বরূপ হয়, তাহ হইলে অভাবের পৃথকৃস্বভাবতা- 
প্রয়োজকতা ঘটে ন1। "্মৃতরাং এ পটতেদকে ঘটতিম্নও বলিতে ছুইবে 
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এবং এঁ পটভ্েদ্পত ঘটভেদকে পটভেদ অপেক্ষা ভিন্ন বলিতে হুইবে। 
নূচেত ধর্ণ্ধন্মিভাবও থাকে না, এবং এঁ পটতেদ্টা ঘটস্বরূপ কিনা এই 
নংশয্মেরও অপনোদন হয় না। অতএব উক্ত ধর্্মধন্মিতাবকে রক্ষা করিতে 

হইলে এবং উক্ত সংশয়ের অপনোদন করিতে হইলে উক্ত ঘটভেদকে 
পটভেদতিল্ন বলিতে হইবে; এবং উক্ত পটভেদতেদকে ষটভেদন্বরূপ 
বলিলে উক্ত ধর্মধর্মিভাবরক্ষা হয় না, সুতরাং অগত্যা পটভেদভেদকে 
ঘটতেম্রভিক্ বলিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থা-দোষ আসিয়া" পড়ে, এবং 

এই পক্ষে ইতরেতরাশ্রয়-দ্োষও হয়। কারণ--ঘট পট ভিন্ন না হইলে 

পৃথকৃস্বভাঁব হইতে পারে না, এবং পট ঘটভিন্ন না হইলেও ঘট পটভিন্ন 

হইতে পারে না। ] 

সকলের পক্ষে অভাবের স্বতঃসিদ্ধ স্বীয় স্বরূপটা অভিন্ন, সুতরাং 

তাহার ভেদ প্রতিষেধ্যভেদকৃত [ অর্থাৎ প্রতিযোগিভেদকৃত ] ইহা 

অবশ্টই বলিতে হইবে। ভাবপদার্থই প্রতিষেধা হইয়া থাকে, এবং 
এ সকল প্রতিষেধ্য ভাবপদার্থগুল পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া! সেই 
অভাবকে ভিন্ন করে। অতএব বরং ভাবই ভাবের পুৃথকৃম্বভাবতার 
কারণ, ইহা বল! উচিত; কিন্তু অভাবকে কারণ বল! উচিত 

নহে। সেইজন্য সমগ্র পদার্থের ব্যবস্থা-বিভ্রাটের ভয়েও অভাবন্থীকার 

অনুচিত। 

আচ্ছ!, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্য এই যে-অভাব স্বীকার না 

করিলে-_( প্রশ্ন ) নঞ শব্দের বাচ্যার্থ কি, তাহা বল। 

€ উত্তর ) বাচ্যার্থমাজ্র ঠিক শব্দের অনুযায়ী হয়, এই কথা কেহ বলেন 

না। [ অর্থাৎ শব্দ থাকিলেই যে বাচ্যার্থ মানিতে হইবে, এরূপ কোন 

নিয়ম নাই ।] আমরা সংসারে বৌদ্ধ বলিয়া সর্বত্র যশম্বী। আমর! 

কেবলমাত্র কল্পনার বশে শন্দার্থের কল্পনা করিয়া থাকি; তান্াতেই 

আমাদের পাণ্ডিত্য আছে। স্থল-বিশেষে নামপদের সহিত সম্বন্ধ নএ্পদ 

পধুর্শদস্ত বিষয়কে জ্ঞাপিত করে, কিন্ত স্থলবিশেষে এ নএপদ আখ্যাতের 
সহিত সন্বদ্ধ হইয়। আখ্যাতার্থ ক্রিয়ার সম্পাদন হইতে নিরৃতিমাত্রের 

বোধ করাইয়া থাকে । 
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আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত এই যে--যদ্ি এই উপায়ে 

[ অর্থাৎ কথিত উপায়ে ] অভাবের নিরাস করিতে যাও, তাহা হইলে 
তোমাদের সম্মত একাদশ-প্রকার এই অনুপলন্ধি কোথায় যাইবে ? 

[ অর্থাৎ অনুপলন্ধি অভাব-গ্রাহক। অভাব না মানিলে অনুপলন্ধি 
মানিবার প্রয়োজন দেখি না। ] 

স্বভাবানুপলবির্ষথ! নেহ ঘটোহনুপলন্ধেরিতি। কারণামুপলব্ির্যথা১-_নাত্র 
ধূমো৷ দহনানুপলব্ধেরিতি । ব্যাপকানুপলব্ধির্ধথা-_নাত্র শীতস্পর্শো৷ জলানুপ- 

লব্ধেরিতি।২ কার্য্যামুপলব্িরথা-_নাজ নিরপবাদ।০ ধূমহেতবঃ সন্তি ধূমানুপ- 
লন্বেরিতি।* স্বভাববিরুদ্ধোপলব্বির্যথ।- _নাত্র শীতস্পর্শঃ পাবকোপলব্ধেরিতিক্। 

স্বভাববির্ুদ্ধকার্যযোপলবিধ্থ।__নাত্র শীতম্পর্শো৷ ধুমোপলবন্ষেরিতি। বিরুদ্ধ- 

ব্যাপ্তোপলন্বির্ষথা_নাঞ্রবভাবী ভূতম্তাপি ভাবস্ত বিনাশে! হেত্বস্তরাপেক্ষণার্দিতি।* 

* পাঁধকোপনব্রিতি পাঠে৷ ন শোভনঃ, ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্িনিধিশেষত্বাপত্তেঃ। পরস্ত উৎ্মপর্শো- 

পলবেেরিতি পাঠ; শোন; | 

১ প্রতিষেধ্স্ত যৎ কারণং তন্তানুপলন্ধিঃ | যন্ত্র কাধ্যং সপি দৃষ্তাং ন ভবতি, তত্রারং 

প্রয়োগ: । দৃশ্ঠে তু কার্ধ্যে দৃশ্ঠানুপলব্ধিগ্গমিক1। 

২ বৌদ্ধগ্রস্থে তু স্তা়বিনৌ 'নাত্র শিংশপা! বৃক্ষাভাবাদি”তি পাঠে! বর্ততে। 
০ অগ্রতিবন্ধ-সামর্ধ্যাঃ 

* প্রতিযেধ্যন্ত ব্বভাবেন বিরদ্ধনোপলবিঃ | 

« প্রতিষেধ্যেন যদ্বিরুদ্ধং তৎকার্যযন্তো'পলব্ধিঃ| ত্র শীতম্পর্শ; সন্ দৃগ্ত; স্তাৎ তত্র দৃশ্ঠানুপলবির্গমিকা। 
বন্র বিরুদ্ধে! বহিঃ প্রত্যক্ষত্তত্র বিরদ্ধোপলন্ধি; | ঘ্বয়োরপি তু পরোক্ষত্বে বিরুদ্ধকার্ষেযাপলব্ধিঃ প্রযুজ্যতে। 

ইতি স্টায়বিন্দুটাক| | 
* জননাদ্ধেতোরন্তে! হেতুঃ হেত্বস্তরং মুদগরাদি তদপেক্ষতে বিনশ্বর; ৷ বিরদ্ধব্যাণ্ডোপলন্ধি-শবন্তার্থঃ 

প্রতিষেধ্যন্ত বদবিরুদ্ধং তেন ব্যাপ্তন্োপলন্ধিঃ | ঃ 

অঞরবভাবিস্ব-ধবভাবিত্বপ্োশ্চ পরল্পর-পরিহারেপাবন্থানাদেকত্র বিরোধঃ। তথা চ মতি পরম্পর- 

পরিহারবতোধু রোর্ধদৈকং দৃশ্ততে, তত্র দ্িতীয়ন্ত তাদাত্যযনিষেধঃ কার্ধাঃ | তাদাত্মানিষেধস্চ দৃণ্ঠতয়া* 

হঙাগ্গতন্ত সন্ভবতি ৷ বন্তনোইপ্যদৃশ্তন্ত পিশাচাদের্যদি দৃষ্ঠঘটাত্বত্বনিষেধ; ক্রিয়তে, তদা”স নিষেধঃ 

প্রতিযেধ্যত দৃর্াদৃগ্ঠাতন্বমভ্যুপগম কর্তবাঃ | যয়ং দৃষ্তমাতঃ পিশাচাত্ব। ভবেৎ । পিশাচো দৃষ্টো! ভবেৎ। 
ন চ দৃষ্ট তথ্মান ন পিশাচ ইতি দৃশ্যত্বাভ্যুপগমপূর্বকে! দৃহ্ধমানে ঘটাদৌ বস্তনি বন্তনোহ্বস্তনো 

হা দৃষ্ততাদৃষ্ঠন্ত চ তাদত্মানিষেধঃ। তথা, চ সতি যথা ঘটন্ভ দৃষ্থতমভ্যপণম্য প্রতিষেধে দৃথানু- 

পলঙ্ঞাদেধ, তব সর্বব্ত দৃশ্বমানে নিষেধ দৃতামুপলভ্ভাষেব। এতাদৃশ-গ্রয়োগন্ত টিসি শবঃ। 

ইতি স্ভায়বিনুটীক!। 



অভাববস্তত্বনিরাকরণম্ ৪১৩ 

কাধ্যবিরুদ্ধোপলব্ির্থা'--নাত্র শীতকারণমপ্রতিবদ্ধসামর্থ্যমন্তি জ্বলনোপ- 

লন্মেরিতি। ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ির্ষথা"-_নাত্র তুহিনস্পর্শ; কৃশানুদর্শনা- 
দিতি। কারণবিরুদ্ধোপলব্িষ্্থা-__নৈতস্ত রোমহর্ষদস্তবীণার্দিবিশেষাঃ 

সম্তি সন্নিহিত-হুতবহবিশেষত্বাৎ (কিংবা হুতবহবিশেষাধিষ্ঠিতত্বাৎ )১০। 
কারণবিরুদ্ধ-কাধ্যোপলব্ধির্ধথা,১__-প্রবৃত্ত-দন্তবীণাদি-বিশেষ-পুরুষাধিষ্টিত এষ 

দেশে! ন ভবতি ধূমবস্বাদিতি । 

অন্বাদে টু 

(বৌদ্ধদন্মত একাদশ-প্রকার অনুপলব্ধির প্রকারভেদ এবং তাহার 
উদ্দাহরণ দেখাইবার জন্ত বলিতেছেন।) ন্বভাবের অনুপলব্ি প্রতি- 

যেধ্যের স্বরূপের অনুপলন্ধি [অর্থাৎ দৃশ্যের অনুপলব্ধি অভাবের 
গ্রাহক হইয়া! থাকে । ইহার উদাহরণ--ঘটের অনুপলব্ধি হইতে ঘটের 
অভাব গৃহীত হয়। এই পধ্যস্ত দৃশ্যানুপলন্ধির কথা। প্রতিষেধ্যের 
কারণের অনুপলব্ধি অভাবের গ্রাহক হয়। ইহার উদাহরণ --ধুমের 

কারণ বহর অনুপলব্ধি হইতে ধূমের অভাব গৃহীত হয়। প্রতিষেধ্যস্বরূপ 

বাপ্যের যাহ! ব্যাপক, তাহার অনুপলন্ধি হইতে উক্ত ব্যাপ্যের অভাব 

« প্রতিষেধ্স্ত য« কার্যং তন্ত য্দ্ বিরুদ্ধং তস্তোপলন্ধিঃ। যকতর শীতকারণান্দৃশ্তানি, শীত- 

ম্পর্শোহপ্যদৃশ্ঃ তত্রায়ং হেতুঃ প্রযোক্তব্য;। দৃষ্ত্বে তু শীতন্পর্শস্ত তৎকারণাঁনাং ব| কার্ধ্যানুপলব্ধি- 

দৃশ্টান্ুপলব্ধির্বা গ্রমিকা। তন্মাদেযাপ্যভাবসাধনী। ততে! যশ্মিন্ দেশে যদ্যপি শীতকারণমৃশ্ঠম্ শীতদ্পর্শশ্চ 

দুরস্ত্বাদপ্রত্যক্ষ প্রতিপত্ত 3, বহিম্ত ভাস্বরবরণত্বাদ দুরাদপি দৃশ্যস্ততরায়ং প্রয়োগ; | ইতি স্ায়বিন্দুটাকা। 

৮ প্রতিষেধান্ত যদ্ব্যাপকং তেন যদ্বিরুদ্ধং তত্তোপলব্িঃ। যত্তর ব্যাগ্যন্তহ্নিস্পর্শে৷ ব্যাগকশ্চ 

শীতম্পর্শে। ন দৃ্ত্তত্রায়ং হেতুঃ। তয়োদৃর্ঠত্বে তু ন্বভাবস্ত ব্যাপকল্ত চানুপলব্ধি; প্রযোক্তব্যা। 

ইতি স্ঠারবিন্দুটাক! | , 
* প্রতিষেধ্ন্ত যৎ কারণং তন্ত যদ্ বিরুদ্ধং তন্তোঁপলব্ধিঃ। শীতকৃতা৷ রোমহ্ধাদয়ে! ভর়শ্রদ্ধা দি- 

কৃতেভ্যো বিশিষ্যন্ত্ে । সন্নিছিতে৷ দহনবিশেষে! যন্ত স তথোক্তত্তস্ত ভাবন্তত্মার্দিতি হেতুঃ। যত্র শীত- 

স্পর্শ; সন্পগ্যদৃন্ঠঃ, রোমহধাদিবিশেষাশ্চাদৃষ্তান্তত্রারং প্রয়োগঃ | রোমহরবাদিবিশেষস্য দৃষ্ান্যে দৃশ্ঠ।নুপলব্ধিঃ 

প্রয়োক্তব্যা। শীতম্পর্শন্ত দৃষ্তত্বে কারণান্ুপলন্ধিঃ 
১. আদর্শপুস্তকস্থঃ সন্নিহিত-হুতবহাধিষ্টিত-বিশেবাদিতি পাঠো ন শোভনঃ। 

১১ প্রতিষেধ্যন্ত যৎ কারণং তন্ত যদ্ বিরুদ্ধং তস্ত যং কাধ্যং তন্তোপলন্ধিঃ। রোমহর্যাদি- 

বিশেষন্ত প্রত্যক্ষত্বে দৃশ্ঠানুপলব্ধিঃ। কারণন্ত শীতম্পর্শন্য প্রত্যক্ষত্বে কারণানুপলদ্ধিঃ। বহেন্ত প্রত্ক্ষতে 
কারগ-বিরদ্ধোপলদ্ধিঃ। ত্রয়াগমপ্যদৃশ্তাত্যেরং প্রয়োগ; । ইতি স্যায়বিন্দুটাক! । 



৪১ | ছ্যায়মজযাম্ 

গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ--শীতম্পর্শের ব্যাপক জলত্বের অনুপলদ্ধি 
হইলে শীতস্পর্শের অভাব গুহীত হয়। [ বদদিও এইস্থলে দৃশ্যামুপলব্ধি হইতে 
শীতম্পর্শের অভাব গৃহীত হইতে পারে, তর্থাপি যে স্থলে শীতস্পশ অদৃশ্য 

( প্রত্যক্ষের অগোচর ) সেই স্থলে শীতস্পর্শের অভাব ব্যাপকের অনুপলব্ধি 
হইতে গৃহীত হয়; ব্যাপকের অনুপলব্ধি (অভাব) দৃশ্ঠানুপলদ্ধি হইতে 

গৃহীত হয়।] প্রতিষেধ্যের যাহ কার্য তাহার অনুপলব্ধি হইতে (কারণভূত ) 
প্রতিষেধ্যের জ্ভাব গৃহীত হয়। ইহার উদ্দাহরণ-_বহ্ছির কার্য্য ধুমের 
অনুপলন্ধি হইতে যাহার সামধ্য প্রতিহত হয় না এইরূপ ধূমকারণীভূত বহর 
অভাব স্বানবিশেষে গৃহীত হয়। 

প্রতিষেধ্যের স্বভাববিরুদ্ধের উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্য বিষয়ের অভাব 

গৃহীত হয়। ইহার উদ্াহরণ__স্বভাবতঃ শীতস্পর্শের বিরোধী ( উষ্ণ- 

স্পর্শযুক্ত ) বহর উপলব্ধি হইতে এইস্থানে শীতম্পর্শ নাই ইহা বুঝা 
যায়। (যে স্থলে শীতম্পর্শ সন্গিকষ্ট নহে, অথচ বহ্ছি নিকটস্থ না৷ 

হইলেও ভাসম্বররূপের বলে প্রত্যক্ষগোচর হয়, সেই স্থলেই এইরূপ 
প্রয়োগ অভিমত। শীতস্পর্শের ইন্ট্রিয়গ্রাহাতার সম্ভাবনা থাকিলেও 

কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের বশে ইন্দ্িয়গ্রাহাতার ব্যাথধাত ঘটিলে সেই 
প্লে দৃশ্ানুপলন্ধি হইতেই শীতস্পর্শের অভাব গৃহীত হইয়! থাকে । ) 

প্রাতিষেধ্যের সহিত স্বভাবতঃ যাহা বিরুদ্ধ, তাহার কার্য্যের উপলব্ধি 

হইতে প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ প্রতিষেধ্য 
শীতম্পর্শের মুহিত স্বভাবতঃ বিরুদ্ধ বহির কার্য্য ধূমের উপলব্ধি হইতে 
শীতস্পর্শের অভাব গৃহীত হয়। 

(ষে স্থলে শীতম্পর্শের ইন্ড্িয়গ্রাহতার সম্ভাবন! থাকিলেও প্রতি- 
বন্ধকবশে ইন্দ্রিয়গ্রাহতাঁর ব্যাঘাত ঘটে, সেই স্থলে দৃশ্টানুপলন্ধি হইতেই 
শ্বীতস্পর্শের "অভাব গৃহীত হইতে পারে। বে স্থলে বিরুদ্ধ বহ্ছির প্রত্যক্ষ 
হয়, সেই স্থলেও বিরুদ্ধোপলন্ধি হইতেই শীতম্পর্শের ক্াভাব শৃহীত হইতে 
পারে। সুতরাং তথাকথিত উভয়ের পরোক্ষতা থাকিলে বিরুদ্ধকার্ষে/পলব্ধির 

ক্ষেত্র ঘটে। ্যায়বিন্ুগ্রন্থে স্বভাববিরুদ্ধ কার্যোপলব্ধি এইরূপ পাঠ নাই, 

কিন্তু বিরুদ্ধকার্য্যোপলন্ধি এইরূপ পাঠ আছে । ) 



অভাবদস্তত্বনিরাকরণম্ 85৫ 

প্রতিষেধ্যের সহিত যাহার বিরোধ আছে, এরূপ কোন পদার্থের 
যাহা! ব্যাপা, তাহার উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। 
ইছার উদ্দাহরণ-_-( উৎপত্তিশীল ভাবপদার্থের হেত্বস্তরের অপেক্ষা থাকায় 
তাহার বিনাশ অবশ্যস্তীবী। যাহার হেত্বস্তরের অপেক্ষ। নাই, এইরূপ পদ্দার্থ 
নিত্য অথবা তাহ। অলীক, তাহার বিনাশও নাই। ম্তরাং) উৎপত্তিশীল 

ভাবপদার্ধের হেত্বস্তরের অপেক্ষা বিনাশশীলতার ব্যাপ্য বলিয়। বিনাশশীলতার 
উপলব্ধি হইতে তাহার বিরুদ্ধ অবিনাশশীলতার অভাব গৃহীত হত । 

প্রতি্ষেধ্যের যাহা কার্য্য তাহার সহিত যাহার বিরোধ নিয়ত, 
এইরূপ পদার্থের উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। 
ইস্থার উদাহুরণ- হিমাদ্রি-জন্য শীতম্পর্শের বিরুদ্ধ বহর উপলব্ধি হইতে 
লীতম্পর্শের কারণ হিমান্দরি এখানে নাই, এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। 

শীতম্পর্শের কারণ হিমানত্রি থাকিলেও তাহাদের সামর্থ্য প্রতিবন্ধ হ্ইয়। 
আছে, এইরূপ প্রতীতিও হয় না। (যে স্থলে শীতম্পর্শ এবং তাহার 
কারণ উভয়ই ইন্দ্িয়গ্রাহা হয় না, ভাদৃশ স্বলে এইরূপ প্রয়োগ 
আবশ্যক । কিন্ত উক্ত উভয়ের ইন্দ্িয়গ্রাহাত্ব স্বীকার করিলে দৃশ্যানুপলব্ধি 
বা কার্ধ্যানুপলব্ধি হইতে উক্ত অভাব গৃহীত হইতে পারে ।) 

প্রতিষেধ্যের যাহ! ব্যাপক, তাহার সহিত যাহার বিরোধ নিয়ত, 
এইরূপ পদার্থের উপলব্ধি হইতে প্রাতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। 

ইন্থার উদ্দাহরণ-_হিমস্পর্শের ব্যাপকীভূত শীতম্পর্শের বিরুদ্ধ বহিচির উপলব্ধি 
হইলে হিমস্পর্শের অভাব গৃহীত হয়। (ষে স্থলে উক্ত ব্যাপ্য এবং 
ব্যাপক উভয়ই অদৃশ্য, সেইন্থলে এইরূপ প্রয়োগ আবশ্যক । উক্ত 

উভয়ের দৃশ্যত্ব ্বীকার করিলে দৃশ্যানুপলন্ধি বা ব্যাপকানুপলব্ধি হইতেই 
এঁ প্রকার উপলব্ধি উপপন্ন হইতে পারে । ) 

প্রতিষেধ্যের যাহা! কারণ, তাহার সহিত যাহার নিয়ত বিরোধ 
আছে তাহার উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত হয়। ইহার 

উদ্বাহরপ--রোমাঞ্চরন্তবীণাদি শীতার্তলক্ষণের কারণ শীতস্পর্শের সহিত 

ৰহ্ছির বিরোধ থাকায় যে স্থানে তাদৃশ বহ্ির অবস্থান গৃহীত হয়, সে 
স্থানে তামৃশ শীতম্পর্শনন্য-রোমাঞ্চদন্তবীণাদির অভাব গৃহীত হইয়। 



৪১৬ স্যায়মজর্য্যাম্ 

থাকে। (যে স্থলে শীতস্পর্শ এবং রোমাধাদি থাকিলেও ইন্ট্িয়গ্রাহা 
হইতে পারে না, সেই স্থলে এভাদৃশ প্রয়োগ হয়। কিন্তু যে স্থলে 
তাহার! ইন্দ্িয়গ্রাহ, তাদৃশ স্থলে দৃশ্যানুপলন্ধি বা কারণানুপলন্ধি হইতে 
উক্ত অভাব গৃহীত হইতে পারে। ) 

প্রতিষেধ্যের যাহা কারণ, তাহার সহিত যাহার নিয়ত বিরোধ 

আছে, তাহার কার্ষোর উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্যের অভাব গৃহীত 
হইয়া থাকে! ইহার উদ্বাহরণ-_দস্তবীণাদ্দির কারণ শীতম্পর্শের নিয়ত- 

বিরুদ্ধ বহ্ছির কার্ধ্য ধূমের উপলব্ধি হইতে স্থানবিশেষে দস্তবীণাদিযুক্ত 

শীতার্ত পুরুষের অভাব গৃহীত হয়। (যে স্থলে দস্তবীণাদি শীতম্পর্শ 

এবং বিরুদ্ধ বহি ইন্ট্রিয়গ্রাহা নহে, সেই স্থলেই এতাদৃশ প্রয়োগ 
হয়। কিন্তু যে স্থলে তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহা হইয়৷ থাকে, সেই স্থলে 

দৃশ্যানুপলন্ধি বা কারণানুপলব্ধি হইতে উক্ত অভাব গৃহীত হইতে পারে। 

আর বিরুদ্ধ বহ্ছির প্রত্যক্ষ হইলে কারণবিরুদ্ধোপলন্ধি হইতে উক্ত 

অভাব গৃহীত হইতে পারে। ) ইতি'শব্দগুলি একৈক উদ্াহরণের সমাপ্ডি- 

সূচক । 

সত্যমেকাদশবিধাহনুপলব্িরিহেষ্যাতে | 

সাত্বসদ্ব্যবহা রম্য হেতুর্নাভা বসংবিদ2 | 

নম্বনুপলব্েঃ স্বভাবহেতাবন্তর্ভাব উক্তঃ, স্বভাবহেতে চ সাধ্যসাধনয়োর- 

ব্যতিরেক ইন্যতে। অপদ্ব্যবহারশ্চ জ্ভানাভিধানাত্মকত্বাৎ তত এব পৃ্থগিতি 

কথং তর্দবিষয়তাং যায়াৎ। সত্যমেবম্। কিন্তু নাসদ্ব্যবহারস্তয়া সাধ্যতে 

অপি তু তদ্যোগ্যত। । যোগ্যতা চ ন ততোহ্্থান্তরমিত্তি ন স্বভাবহেতৃত্ব- 
হানিঃ। নন যোগ্যতা ভাবাত্বিকা, অনুপলব্িত্বতাবন্বভাবেতি' কথ- 

মনর্থাস্তরত্বম্। নৈতদেবম্। ন হ্য,পলন্ধিপ্রতিষেধাত্মিকামভা বন্বভাবামনুপলব্ধি- 
মন্ুপলন্ষিবিদো৷ বদন্তি। কিন্তু প্রতিষেধপর্য,দস্তবস্তস্তরোপলব্ধিমে বার্থাভাব- 
স্বভাবামিতি। অতএবেদমপি ন চোগ্ভম্ অন্ুপলব্ষেরভাবাত্মকত্বাদন্ুপ- 

লব্ধযন্তরপরিচ্ছেষ্ভতবাদন বস্থেতি। যন্মাদবন্তস্তরোপলস্তাত্মিকাহন্ুপলব্বিঃ 

স্বসংবেস্ভৈবেতি । নম্বনুপলন্বেরসদ্ব্যবহারসিদ্ধা বদৃষটন্তাপি তথাত্বং সিধ্যেৎ। 
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ন। দৃশ্টত্ববিশেষণোপাদানাদৃপল-্ধিলক্ষণ চির রীনিাদালিদার ন 

যশ কম্যচিদিতি। 

অন্নুবাচ্গ 

আমাদের মতে একাদশ প্রকার অনুপলব্ধি স্বীকৃত আছে সত্য, কিন্তু 
সেই অনুপলব্ধি 'নাস্তি” এই প্রকার ব্যবহারের পক্ষে হেতু, হইয়া থাকে, 
অভাবের সাধক হয় না। (ইহা বৌ.দ্ধর কথ! ) আচ্ছা, ভাল কথা, এখন 
বক্তব্য এই যে, তোমরা অনুপলন্ধিকে স্বভাবহেতুর (সাধ্যস্বভাবরূপ 
হেতুর ) অন্তুভূক্তি বলিয়া, কিন্তু স্বভাবহেতুর স্থলে সাধা এবং সাধনের 
অভেদ বলিয়া থাক [ অর্থাৎ তোমাঁদের মতে হেতু দ্বিপ্রকার হইয়া থাকে, 
কোন হেতু সাধ্য হইতে অভিন্ন কোনটা বা সাধ্য হইতে উৎপন্ন । সাধা- 
স্বভাবকে হেতু বলিলে তাহা সাধ্য হইতে অভিন্ন হয়। 'অয়ং বৃক্ষঃ 

শিংশপাত্বা, ইহাই তাহার উদাহরণ । শিংশপাত্ব বৃক্ষেরই স্বভাব। ] এবং 

নাস্তি এই প্রকার ব্যবহারটা জ্গ্তান বা অভিলাপের স্বরূপ বলিয়া তাহা- 
হইতেই [ অর্থাৎ অনুপলান্ধ হইতেই ] ভিন্ন। ম্থতরাং অনুপলন্ধ তাহার 

সাধন কেমন করিয়া হইতে পারে ? ( ইহ! নৈয়ায়িকের প্রতিবাদ ) হ্যা, 

এই কথা সত্য বটে, (ইহা বৌদ্ধের সমাধান ) কিন্তু “নাস্তি' এই প্রকার 
ব্যবহার সেই অনুপলব্ির দ্বারা সাধিত হয় না। পরস্থ 'নান্তি' এই প্রকার 
বাবহারযোগ্যতা তাহার দ্বার সাধিত হইয়! থাকে । এবং তাদৃশ যোগ্যতা 

অনুপলব্ধি হইতে পৃথক নহে । অতএব স্বভাবকে হেতু বলিলে কোন ক্ষতি 

হইল না। * 

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত যোগ্যতাটী ভাবস্বরূপ 

কিন্তু অন্ুপলন্ধিটী অভাবস্বরূপ, স্থতরাং তাহাদের অভেদ কেমন করিয়া 
উপপন্ন হয়? (এই আশঙ্কা নৈয়ায়িকের ) এইরূপ আশঙ্কা! সঙ্গত নহে । 

কারণ-_অনুপলন্ধিবাদিগ্রণ অনুপলন্ধিকে উপলব্বিপ্রতিষেধ বলিয়া অভাব- 

স্বরূপ বলেন না। কিন্তু তাহার। প্রতিষেধে যাহা পধুর্ণদস্ত তদ্ব্যতিরিক্ত 
বস্তৃম্তরের উপলব্ধিকেই অর্থাভাবস্বরূপ বলেন। (যে অভাবটা স্বয়ং বিধেয় 

৫৩ 
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নহে, অথচ বিধেয়ভূত অর্থান্তরের সহিত সম্বন্ধ, তাদুশ অভাবের 
প্রতিযোগীকে পর্যদস্ত বলে।) 'ন রাত্রো শ্রাদ্ধং কুর্যাৎ) এই স্থলে 
রাত্রিটা পধু্ণদন্ত কাল। অতএব এইরূপ পূর্ববপক্ষও কর্তব্য নহে 
যে, অনুপলব্ধি অভাবস্বরূপ বলিয়া অন্য অনুপলব্ধির গ্রাহা, স্থৃতরাং 
অনবস্থ-দোষ ঘটে। [অর্থাৎ অনুপলব্ধি অভাবস্বভাব বলিয়! অস্থা 

অনুপলন্ধির গ্রাহাি হইলে সেই অনুপলন্ধিও অন্য অনুপলব্ধির গ্রাহা 

এইরূপে অনরস্থাদোষ আসে। কিস্কু অন্ুপলন্ধি অভাবস্বভাব নহে, 

পরল্ু বন্বন্তরের উপলব্িস্বভাব, ন্থৃতরাং কথিত অনবস্থা ঘটিতে 
পারে না।] যেহেত বস্ধম্তরের উপলব্ম্বভাব অনুপলব্ধি স্বপ্রকাশ, 
উহা স্বাতিরিক্ত প্রমাণের গোচর নহে। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন 

বক্তব্য এই যে, অনুপলন্ধি হইতে ননাস্তি এই প্রকার ব্যবহার 

সিদ্ধ হইলে অতীন্দ্রিয় বস্তুরও উত্তপ্রকার ব্যবহার হোক? এই কণা 
বলিলে তদুতন্তরে বক্তব্য এই যে, যাদৃশ বস্তুর পক্ষে 'নান্তি' এই প্রকার 
ব্যবহার হয়, তাদৃশ বস্তুর পক্ষে দৃশ্যত্বপ্বরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত শাছে 

নুতরাং যে বস্তু উপলন্ধির যোগ, তাহার যদ্দি অনুপলব্ধি হয়, তাহা 
হইলে তাহার পক্ষে "নাস্তি' এই প্রকার বাবহার হয়, যে কোন বস্তুর 

পক্ষে উক্ত ব্যবহার সিদ্ধ হয় না । ইহাই ( বৌদ্ধ ) আমাদের বক্তব্য । 

তত্র-- 

ঘটাদেঃ পূর্ববদৃষটম্য দৃশ্যত্বপরিনিশ্চয়া। 
অসন্বব্যবহারো হি সিধ্যত্যনুপলন্ধিতঃ ॥ 

একান্তানুপলকেষু বিহায়ংকুন্থমাদিষু 

অসন্বধীর্ন দৃশ্যত্বষোগ্যতানবধারণাৎ | 
ন শক্যোহনুপলম্তেন কর্ত,ং নাস্তিত্বনিশ্চয়ঃ | 
তত্রাপি ত্বপিশাচোহয়ং চৈত্ত ইত্যেবমাদিযু 
তাদাত্মা প্রতিষেধে চ * দৃশ্মত্বং নোপযুজ্যতে। 

পিশাচেতররূপো হি চৈত্রঃ প্রত্যক্ষগোচরঃ । 
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তাব্রপ্যনিশ্চয়ে তস্য কিং ফলং তর্বিশেষণম্ । 

ইত্যসদ্ব্যবহারস্ত সিদ্ধেরনুপলব্িতঃ ॥ 

ন ভাববদভাবাখ্যং প্রমেয়মবকল্পতে । 

অন্মুবাদ 

সেই মতে পুর্ববদৃষ্ট ঘটাদি বস্তর দৃশ্যত্বনিশ্চয় থাকায় অনুপলব্ধি হইতে 
নাস্তি' এই প্রকার ব্যবহার সিদ্ধ হইয়! থাকে। কিন্তু নিয়ত অনুপলব 

আকাশকুস্থমপ্রভৃতির স্থলে তাহাদের দর্শনযোগ্যত্ব অবধারিত না হওয়ায় 
অনুপলব্ধির দ্বারা 'নান্তি* এইপ্রকার ব্যবহার সিদ্ধ করিতে পারা যায় না। 

কিন্তু নেই অতীন্দিয়স্থলেও এই চৈত্র পিশাচভিন্ন ইত্যাদিস্থলে তাদাত্যয- 
নিষেধ হইলে [অর্থাৎ অন্ট্যোহন্যাভাবব্যবহার করিতে হইলে ]' 

( প্রতিযোগীর ) দৃশ্যত্ব উপযোগী নহে! কারণ-_পিশাচভিন্ন চৈত্র প্রত্যক্ষের 
গোচর হইয়া থাকে । [ অর্থা অন্যোহন্যাভাবস্থলে অন্যোহ্ন্যাভাবের যাহা 

* অধিকরণ, তাহার প্রত্যক্ষযোগ্যত্ব অপেক্ষিত; প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষযোগ্যত্ব 

অপেক্ষিত নহে। ইহা সর্বববাদিসন্মত। ] অতীন্দ্রির়ি পিশাচের 

অতীন্দ্রিযতারূপ ন্বরূপের নিশ্চয় করিতে হইলে দৃশ্যত্বরূপ বিশেষণের কোন 

প্রয়োজন দেখ! যায় না। অতএব উপসংহারে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, 

অনুপলব্ধি হইতে “নান্তি এই প্রকার ব্যবহার সিদ্ধ হুইতে পারে বলিয়! 

অভাবনামক-স্বতন্তরপ্রমেয়ত্ধীকার অনাবশ্যক । 

_ অত্রাভিধীয়তে। ইদং তাবু সকলপ্রাণিসাক্ষিকং সংবেদনদ্বয়মুপজায়- 
মানং দৃষম্-_.ইহ ঘটোইস্তি ইহ নাস্তীতি; তত্র বিকল্পমাত্রসংবেদনমনালম্বন- 

মাত্মাংশাবলম্বনং বেত্যাদি যদভিলপ্যতে, তন্নাস্তিতাজ্জান ইবাস্তিত্বজ্ঞানেহপি 

সমানমতে! ছ্য়োরপি প্রামাণ্যং ভবতু, দ্বয়োরপি ঝ! মা ভূৎ। যত্বস্তীতি জ্ঞানং 

প্রমাণমিতরদপ্রমাণমিতি কথ্যতে, তদিচ্ছামাত্রম্। অন্তীতিজ্ঞানসমান- 

ঘোগক্ষেমত্বে চ নাস্তীতিজ্ঞানস্য বিষয়শ্চিন্তনীয়ঃ। নন্ু ঘটবিবিভ্ত- 

ভূতলোপলম্তভাবে ঘটামুপলম্ত ইত্যুক্তং তদযুক্তমূ। কেয়ং ঘটবিবিক্ততা, 

সা ভৃপ্রদেশাদভিন্না ভিন্ন বা1 অভেদে ভূপ্রীদেশাবিশেষাদ্ ঘটসন্লিধানেহপি 
ঘটে। নাস্তীতি প্রতিপত্তির্জায়েত, ভেদে তু নান্সি বিবাদঃ হ্যা । 
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অনন্নুনাদ 

এই মতের প্রতিবাদ্দ করিতেছি । এখানে ঘট আছে, এখানে ঘট নাই-_ 

এই প্রকার জ্ঞানদ্বয় উৎপন্ন হইয়! থাকে, ইহ1 দেখা গিয়াছে; সকল প্রাণীই 

উহার সাক্ষী । সেই ছুইটী বিষয়ের মধ্যে অভাববিষয়কজ্ঞানটা কল্পনা- 
মাত্রপ্রসূত স্থৃতরাং নির্বিবিষয়ক ; অথবা উহার বিষয় জ্ঞানাংশ (জ্ভঞান- 
ব্যক্তিগুলি, বিজ্ঞানধারার অংশ একৈক জ্ঞান ) [ অর্থাৎ আন্তর জ্ঞানকেই 

বাহা অভাবেঞ্ক রূপে কল্পনা করা হয়।] ইত্যাদি কথ! যে বলিয়। থাক, 

তাহা নান্তিতাজ্ঞানের মত অস্তিতাজ্ভানের উপরও বলিতে পার। অতএব 

অস্তিতাজ্ভানের মত নাস্তিতাজ্ভানেরও প্রামাণ্য স্বীকার কর। [ অর্থাৎ 

 অন্তিতাজ্ঞান যদ অপ্রমাণ না! হয়, তবে নাস্তিতান্ভানও অপ্রমাণ না 

হোক ।] কিংবা উভয়েরই অপ্রামাণ্য হোক । [ অর্থাৎ নাস্তিতাজজ্ঞান যদি 

অপ্রমাণ হয়, তবে অস্তিতাজ্ঞ্ঞানও অপ্রমাণ হোক |] অস্তিতা-জ্ভানটা প্রমাণ, 

নান্তিতা-জ্কানটী অপ্রমাণ_এই কথা যে বলিতে, তাহ! স্বেচ্ছাচারিতার 

ফল। [অর্থাৎ এ প্রকার উত্তর মুলে কোন প্রমাণ নাই। ] এনং যদি 

'অন্তি' এই প্রকার জ্ঞানের মত 'নাস্তি' এই প্রকার জ্ঞানের সত্যতা ও 

প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ( নাস্তিতাত্ভানের ) বিষয় কি, 

তাহা ভাবিবার কথা । আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, ঘট শুন্য 

ভূতলের উপলব্ধি ঘটের অনুপলব্ধি এই কথ বলিয়াছি। তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ 

কথা। কাহার নাম ঘটশুন্ততা ? সেই ঘটশুন্যতা ভূতল হইতে অভিন্ন 

বাতিন্ন ? যদ্দি অভিন্ন বল, তাহা হইলে ভূঁতলের কোন প্রকারবিশেষত্ব 
ন! হওয়ায় ঘটের উপস্থিতিকালেও ঘট নাই এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন 

হোক। কিন্তু যদি ভিন্ন বল, তাহ হইলে নামমাত্রেই কিবাদ হইয়৷ পড়ে। 

(বিবাদ বিষয়ে থাকে না।) 

[অর্থাৎ আমরা যাহাকে ঘটাভাব বলি, তোমরা তাহাকে ঘটশুন্যতা 

বল। : 

ভেদাভেদে ন চিন্ত্য। চ ঘটাদপি বিবিস্তত। | 

অভেদে ঘট এব স্ঠাদ্ ভেদে চাভাব এব স। ॥ 
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তদিহ ঘটে নাস্তীতি ঘটবিবিক্তভূতলালম্বনতায়ামস্তাঃ স্বসংবিদ ইহেতি 
তাবদস্মিন সংবিদংশে দেশ আলম্বনমিত্যবিবাদ এব। ইহ ঘটোহস্তীতি 
ভাবপ্রতীতিসময়েহপি তত্র তদবভাসাভ্যুপগমা্ড। ঘটে! নাস্তীত্যত্র তু 
বদবভাসতে তন্ম ভূতলমাত্রমেব, অভাবঞ্-প্রতীতিসময়ে তদতিরিক্ত-প্রতি- 
ভাসম্যাবশ্থান্তাবিত্বাৎ। তদতিরিক্তম্ত্ প্রতিভাসমানং ঘটবিবিক্ততেতি ঝ 

কথাতাং ঘটাভাব ইতি বা নাত্র বস্তুনি বিশেষঃ। ননু ঘটে নাস্তীতি বিকল্প- 
মাত্রমেত। ন, দর্শনানস্তরপ্রবৃত্তত্বেন বিধিবিকল্পতুল্যত্বাৎ। 

যথানুভবমুৎপত্তমহন্তি কিল কল্পনা: | 
প্রতিষেধবিকল্পস্তর ন বিধ্যনুভবোচিতঃ ॥ 

নমু নৈব বিকল্লানাং বয়ং প্রামাণাবাদিনঃ। 
কামং বিধিবিকল্লানামপি ম। ভূ প্রমাণত] ॥ 
প্রামাণ্যং দর্শনানাং চেত্ববিকল্পানুসারতঃ | 

টু ইহাপি হেষামেবাস্তি তদ্বিকল্পানুসারতঃ ॥ 

অন্নুশাল 

এবং উক্ত বিবিক্ততা (শুন্যতাটী ) ঘট হুইতেও ভেদাভেদ লইয়! 

আলোচ্য নহে । [অর্থাৎ ঘট হইতে ভিন্ন বা অভন্ন ইহা লইয়া! আলোচনা 

করিলে কোন ফললাভ হইবে না। ] তাহ] ঘট হইতে অভিন্ন হইলে 

তাহাকে ঘটই বলিতে হয়, এবং ঘট হইতে ভিন্ন হইলে তাহাকে ঘটাভাব 
বলা উচিত। , 

সেইজন্য “ইহ ঘটে! নাস্তি' এই প্রকার নি্ঞ প্রতাতির পক্ষে ঘটশুন্য 
ভূতলকে বিষয় বলিলে এ ভ্ানের ইহ, এই অংশে দেশবিশেষ 

আলম্বন এই কথা বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কারণ-_ 

ইহ ঘটোহস্তি এই প্রকার ভানপ্রতীতিকালেও সেই দেশবিশেষে ভাবের 

* আদর্শপুস্তকস্থে! ভাব প্রতীতিসময়ম্ ইতি পাঠে। ন সঙ্গচ্ছতে । 
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প্রতীতিন্বীকার করিতে হয়। কিন্তু “ঘটে! নাস্তি” এই স্থলে যাহ প্রতীতির 

ব্ষয়* হয়, তাহা কেবলমাত্র ভূতল নহে, কারণ__অভাবের প্রতীতিকালে 

ভূতল হইতে অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ের প্রতীতি অবশ্যই হইয়া থাকে । 

কিন্তু সেই অতিরিক্ত বিষয়টা যাহ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তাহাকে 
ঘটবিবিস্তত৷ (ঘটের সহিত নিঃসম্বন্ধতা বা ঘটশম্যতা ) বল, কিংবা 

ঘটাভাব বল, এই বিষয়ে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আচ্ছা, ভাল 

কথা, এখন «পুর্ববপক্ষপদী আমার্দের বক্তব্য এই যে, প্ঘট নাই+ এই প্রকার 

জ্তানটা কেনলমাত্র কল্পনাত্মক [ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান নহে ]। ততৃত্তরে 

সিদ্ধান্তবাদী আমাদের বক্তব্য, না (এ কথ! ঠিক নহে ), কারণ -__ বিশেষণ- 

জ্গকানের অনন্তর উৎপন্ন বলিয়া তাহ ভাবকল্পনার তুল্য । [ অর্থাৎ ভাব- 
কল্পনা এবং অভাবকল্পন৷ উভয়ের পক্ষে সাম্য আছে। কারণ--ভাববিষয়ক 

সবিকল্পক জ্ঞান যেরূপ বিশেষণজ্ঞানের অনন্তর হইয়া থাকে, তক্রপ 

অভাববিষয়ক সবিকল্পক ভ্গানও বিশেষণভ্ন্তানের অনস্তর হইয়া থাকে। 

(তবে অভাববিষয়ক জান নিয়তই সবিকল্পক এইমাত্র বৈষম্য ।)] (অভাব- 
বিষয়ক জ্ঞান নিয়তই অসদ্বিযয়ক এই কথা বলা উচিত নহে। ইহা 

দেখাইবার জন্ত বলিতেছেন )। 

কল্লনাত্মকজ্ঞানমাত্রই অনুভব অনুসারে উৎপন্ন হইবার যোগ্য। 

[অর্থাৎ পুর্ব অনুভব না থাকিলে কল্পন। হয় না। অনুভূত পদার্থের 

কল্পন! হইয়া থাকে । অসতের অনুভব হয় না। সুতরাং তাহার কল্পনা 

অসম্ভব ।] কিন্তু অভানের কল্পনাটী ভাববিষয়ক মন্ুভবের ফল হওয়! 
উচিত নহে। [অর্থাৎ ভাববিষয়ক অনুভবের দ্বারা অভাবের কল্পনা" 
নির্বাহ উচিত নহে। ] আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, আমর! 

কোন কল্পনাত্মক ভ্হানের প্রমাত্ব স্বীকার করি ন। (হ্থুতরাং অভাব- 

বিষয়ক জ্ঞানও কল্পনাত্বক বলিয়া পরমা নহে।) এই কথা বলিলে ভাব- 

বিষয়ক বিকল্পজ্ঞানমাত্রেরও প্রমাত্ব ক্ষুপ্ণ হইতে পারে ।. কিন্তু যদি ভাব- 

বিষয়ক সবিকল্পক প্রত্যক্ষ নির্বিবকল্পক প্রত্যক্ষের অন্তর উৎপন্ন বলিয়] প্রমা 
হয়, তাহা হইলে অভাবপক্ষেও সেই অভাববিষয়ক সবিকল্পক প্রত্যক্ষগুলির 

মূলে নিরিবকল্পুক জ্ঞানের কল্পনা করিয়। তাহাদিগকে প্রমা বলিবই । 
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ডিগ্রলী 

“অবচ্ছেদগ্রহধৌব্যাদধ্রৌব্যে সিদ্ধসাধনাৎ।৮ এই তৃতীয় শতবকের শেষ 
কারিকার দ্বারা উদয়ন বলিয়াছেন যে, অভাবমাত্রই প্রতিযোগীর দ্বার। 

বিশেষিত, সুতরাং অভাবের জ্ঞান যখনই হয়, তখনই তাহ] বিশিষ্ট- 

জান, অতএব তাহা সবিকল্পকজ্ঞান। কিন্তু এ অভাব যদি প্রতিযোগীর 

দ্বারা বিশেষিত না হইয়া উপলক্ষিত হয় তাহ! হইলে অভাবের 

সবিকল্পকত্ানের পুর্বেবে অভাবাংশেও নির্বিবিকল্পক স্বীকার করা যাইতে 
পারে। এই অভিপ্রায়ে উদয়ন “অধোৌন্যে সিদ্ধলাধনাণ। এই কথা 
বলিয়াছেন । এই কল কথার দ্বার বুঝ যায় যে, অভাবের নির্বিবিকল্পক 

লইয়া কথোপকথন পুর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। চিতনুখী গ্রন্থেও ১ম 

পরিচ্ছদে ৫? পৃষ্ঠায় অভাবের নির্বিবিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকৃত আছে। শান্- 
দীপিকাকার ১ম পাদের ৪র্থ সুত্রের আলোচন! প্রসঙ্গে প্রতাক্ষে বৌদ্ধ মত 
কি তাহ! প্রদর্শন করিতে গিয়া! বলিয়াছেন যে, যদিও নির্ণিবিকল্পক প্রতাক্ষ 

প্রমাণ, তথাপি বিশদাবভাস নিন্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অনন্তরোৎপন্নতা- 

বশতঃ তগসংসর্গে সবিকল্পক প্রত্যক্ষও বিশদাবভাস বলিয়া গৃহীত হয়। 

অতএব জয়ন্ত পূর্ববর্তী যুগের প্র»্লিত কথা লইয়াই এইস্থানে আলোচনা 
করিয়াছেন বুঝ! যায়। এইনকল বিষয়ে জয়ন্তের সহিত উদয়ন প্রভৃতির 

অনেকট1 মিল দেখা যায়। 

বস্তপ্রাপ্তয। বিধিবিকল্লানাং প্রামাণ্যব্যবহার ইতি চেদ্ ইহাপি তত্প্রাপ্ত্যেব 

নিষেধবিকল্পানামন্ত্র প্রামাণ্যব্যবহারঃ। কিমত্র বস্ত্র প্রাপ্যতে ইতি চে, 
তত্রাপি কিং প্রাপ্যতে ? নীলমিতি চে, সেয়মভাবস্যাপি প্রাপ্তির্ভবত্যেব, 

নীলং হি প্রাপামাণং তদভাবাবিনাতভূতপীতাদিব্যবচ্ছিন্নরূপং প্রাপ্যতে, স| চেয়ং 
তথাভূতনীলপ্রান্তির্বন্তীতরাভাবপ্রাপ্তিরপি ভবতি, অন্যথা হি নীলপ্রাপ্তিরেব . 

ন স্তাদ্রিতি। এতচ্চ লাক্ষণিকং বিরোধমাচক্ষাণৈর্ভ বন্তিরেবোপগতম্। 

অনন্যুবাদ 

ভাববিষয়ক বিকল্পজ্ঞানগুলির অনন্তর উক্ত জ্ঞানের বিষয়ভূত বস্তুর 

প্রাপ্তি হয় বলিয়া তাহারা প্রমা-_এই কথা যদি বলঃ তাহা হইলে তদুত্তরে 
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বলিব যে, এইস্থলেও ( অভাবস্থলেও ) তাহার প্রাপ্তির দ্বারাই অভাব- 

বিষয়ক বিকল্পজ্ঞানের প্রমাত্ব-ব্যবহার অক্ষুঞ্ন থাকিবে। এইস্থলে (মভাব" 
স্থলে) কাহার প্রাপ্তি হয়? এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তহৃতুরে 
বলিব যে, সেইস্থলেই বা (ভাবস্থলেই ব) কাহার প্রাপ্তি হয়? যদি বল 

যে, ভাবস্থলে নীলের প্রাপ্তি হয় [অর্থাৎ নীলাদির প্রাপ্তি হয়। 

নীল-পদটী উপলক্ষণপর 1; তাহ1 হইলে তদ্ুত্তরে বলিব যে, এই রকমের 

প্রাপ্তি অভাবেরও হইতে পারে। কারণ__যখন নীলের প্রাপ্তি হয়, তখন 

সেই নীল নীলেতর-পীতাদিভিন্নরূপে প্রাপ্য হইয়া থাকে; এবং সেই 

এই প্রাপ্তি তথাভূতভাবে নীলের পক্ষে সংঘটিত হওয়ায় নীলাদিব্যতিরিক্ত 
গীতাদ্দির অভাবেরও প্রাপ্তি ঘটিয়! যায়। ইহা! স্বীকার না করিলে নীলের 

প্রাপ্তিই হইতে পারে না। [ অর্থাৎ ভাবণিশেষ অন্য ভাবের ব্যাবর্তক 

না|! হইলে অভিমত বিষয়প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটে। কারণ--অনভিমত 

বিষয়গুলির অব্যাবর্তন অভিমত বিষয়ের প্রাপ্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়। ] 

এবং বস্তুঞ্ুলির লক্ষণগত বিরোধ বলিতে গিয়! তোমর! ইহ। স্বীকার 

করিাছ। [লক্ষ্যেতরের ব্যাবর্তন অনভিমত হইলে লক্ষণগতবিরোধ- 

প্রদর্শন অনধিকার-্চ্চ! হইয়া পড়ে । ] 

ন্বখছুঃখ-সমুত্পত্তিরভাবে শক্রমিজ্রয়োঃ। 

কণ্টকাভাবমালক্ষ্য পদং পথি নিধীয়তে । 
প্রাগডৎপ ত্তর্ঘটাভাবং বুদ্ধ তকাঁরণাদরঃ। 

ব্যাধ্যভাবপরিচ্ছেদাদ ভৈষগ্যবিনিবর্তুনম্ । 
ইহাভাবপ্রতিষ্ঠানববহারপরম্পরাম্। 

পশ্যন্লভাবং কো নাম শিহু,বীত সাচতনঃ ॥ 

তঞ্মুাদে 

শত্রুর অভানে সুখের উতপন্তি এবং মি'ত্রর অভাবে হুঃখের উৎপত্তি 
সকলের হয়। কণ্টকের অভাব দেখিয়া পথে পদনিক্ষেপ সকলে করে। 
উৎপত্তির পূর্বেৰ ঘটের অভাব বুঝিয়া (ঘটের উৎপাদনের জগ্ঠ ) ঘট- 
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কারণের প্রতি আস্থাবান্ হইয়া থাকে । রোগাভাব নির্ণীত হইবার পর 
ওষধ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । সচেতন কোন্ ব্যক্তি এই সকল স্থলে 

অভাবের অবস্থান ও অভাবগত ব্যবহারপরম্পর!। দেখিয়। অভাবের গে।পন 

করিতে পারে ? [অর্থাৎ অভাব নাই এই কথা বলিতে পারে ? ] 

নন নাজনকমালম্বনং ভবতি ভ্হানন্ত, অভাবস্ত্ব সকপোপাখ্যাবিনিমুক্ত- 

স্বরূপ ইতি ন ভ্ত্তানজননপটুঃ, অতঃ কথং তদালন্বনম্? উচাতে। 

সৌগতানাং তানন্ন কিঞ্িদ জনকং বস্ত্র প্রতিভাসতে, দ্বিত্রিক্ষণবস্থিতি-প্রসঙ্গেন 

ক্ষণভঙ্গব্রতবিলোপ প্রসঙ্গাৎ। উৎুপদ্ভতে চার্থজ্্।নঞ্চ জনয়তি জাতেন তেন 

গৃহৃতে চেত্যাসাং ক্রিয়াণামেক কালত্বাভাবাৎ। তস্মাদকারক এব ভাবও 

প্রতিভাসতে, আকারার্পণপক্ষঞ্ত প্রতিন্মেপ্হ্য।মঃ। এবং ভাবব্দভাবোহুপ্য- 

জনকঃ প্রতিভাসভাম্। অন্মাভিস্তু ভাববদভাবোহপি জ্ভানজননসমর্থ 

ইস্যুতে, নহি নিঃশেষসা মর্থ্যরহিতত্বমভাবলক্ষণম্। অপি তু নাস্তীতিজঞ্কান- 

গম্যত্বম। সত্প্রত্যয়গম্যে। হি ভাব ইফ্যুতে, অসত্প্রত্যয়গম্যস্বভাব ইতি। 

শদিদমুক্তং সদসতী তন্বমিতি | নন ভাববদেষ জ্ানজনকঃ সন্নভাবো ন 

ভাবাদ্ বিশিষ্যুতে, অহে। নিপুণদরশী দেবানাং প্রিয়ঃ! প্রতীতিভেদশ্চান্তি, 
তত্র প্রতীয়মানৌ ভাবা ভাব ন ভিছ্বেতে ইতি কথমেবং ভনেঙু ? 

অপিচ রে মুঢ়! জ্ঞানজনকহাবিশেষেহপি রূপরসৌ কথং চিছ্যোতে ? 

প্রতীতিভেদাদিতি চে ভাবাভাবাবপি জনকত্রধশ্মসামান্তেহপি প্রতীতি- 

ভেদাদেব ভিগ্ভেয়াতাম্। নহি প্রতিভাম্তাভেদমন্তরেণ প্রতিভাসভেদে 

ভবতীতি ভবতাপ্যভ্যপগতম্। 

তবন্নুলাদে 

আচ্ছা, ভাল কথা; এখন বক্তব্য এই যে, যাহ! প্রত্যক্ষের জনক 

হয় না, তাহ প্রত্যক্ষের আলম্বন হয় না। ( ইহ] সাধারণ নিয়ম, কিন্তু 

অভাবের পক্ষে আরও তৈশিষ্ট আছে) কন্ত অভাব অলীক, অতএব, 

তাহ প্রত্যক্ষের জনক হইতে পারে না। ন্থতরাং তাহ! প্রত্যন্ষের আলম্বন 

* স্যারভাকে অ" ১ আ” ১ সু ১। ্ 
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হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছি, বৌদ্ধদের মতে কোন 
বস্ত্র জনক হইতে পারে না, কারণ-_যাহা জনক হয়, তাহার ( অন্ততঃ ) 

দুই তিন ক্ষণ অবস্থিতির আপত্তি হয় বলিয়া! ক্ষণিকত্ববাদনিয়মের ভঙ্গ 

হইয়। পড়ে। কাঁরণ__যাহা কারণ, তাহা প্রথমে উৎপন্ন হয়। 

তাহার পর তাহা অর্থজ্ঞান সম্পাদন করে, এবং তাহার পর উৎপন্ন 

সেই জ্ঞান (কারণীভূত সেই বিষয়কে) প্রকাশ করে, এই সকল 

ক্রিয়াগুলি এক্রক্ষণে হইতে পারে না। সেই জন্য তাহাদের মতে 

অভাব তো দুরের কথা, ভাবপদার্থই জনক হইতে পারে না। আঁকার- 

সমর্পণপক্ষের প্রতিষেধ করিব । বৌদ্ধমতে ভাব এবং অভাব উভয়ই 
অজনক হোকৃ। কিন্তু আমর! ( নৈয়ায়িক ) ভাবের ন্যায় অভাবকেও 

কারণ বলিয়া থাকি । কারণ (আমাদের মতে ) সর্বববিধ-সামর্থাশুহ্ঠতা 

অভাবের লক্ষণ নহে, পরন্ত “নাস্তি এইপ্রকারজ্ভানবিষয়ত্বই অভাবের 

লক্ষণ। [ অর্থাৎ নিষেধমুখে যাহা জানের বিষয়, তাহাই অভাব । ] 

কারণ-_-ভাবমুখে যাহ। জ্বানের বিষয় হয়, তাহা ভাবপদার্থ। অভাবটা 
তাহার বিপরীত। কারণ-__তাহা নিষেধমুখে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । 
এই কথা আমরা বলিয়া! থাকি । সেইজন্য ( বাৎস্যায়ন মুনি ) এই কথা 

বলিয়াছেন যে, পদার্থ দ্বিবিধ, সহ এবং অসৎ । (অসৎ শব্দের অর্থ 

এখানে অলীক নহে।) [অর্থাৎ সঙ শব্দের অর্থ ভাব, এবং অসৎ 

শব্দের অর্থ ভাবভিন্ন । ] এই পর্য্যন্ত তাহার কথা । 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, এই অভাৰ 

যদি ভাবের ম্যায় জ্ঞানের জনক হয়, তাহা হইলে ভাবপদার্থ হইতে 

অভাবের বৈষম্য কেমন করিয়া হয়? ইহার উত্তরে বলিব, আচ্ছা 

তুমি সুক্ষমদর্শী কিন্তু স্থুলবুদ্ধি। ভাব ও অভাবের স্থলে জ্তানের ভেদ 

হইয়া থাকে। অতএব ভাব, এবং অভাব ভিন্ন হইতে পারে নাঁ_- এইরূপ 

আপত্তি সম্ভবপর নহে । আরও এক কথা, হে মুর্খ। রূপ এবং রস 

(উভয়ই প্রত্যক্ষের জনক হইলেও তাহার পরস্পর ভিন্ন হয় কিরপে? 

সেই স্থলে প্রতীতির ভেদ হয়, এই কথা যদি বল, তাহা! হইলে তদুত্তরে 

বলিব যে, ভাব এবং অভাব উভয়েই প্রত্যক্ষের জনক হইলেও প্রভীতি- 
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,ভেদবশতঃই তাহার! পরস্পর ভিন্ন হইতে পারিবে! কারণ-__বিষয়-বৈলক্ষণ্য 

ব্যতীত প্রতীতি-ভেদ হয় না, ইহা তোমারও স্বীকৃত । 

ডিগ্রী 

রামানুজাচারধ্যও শ্রীভাষ্যে অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তির নিরাস- 

প্রসঙ্গে যাহ! জ্ঞানের অজনক, তাহা জ্ঞানের আলম্বন হয়ু না এই মতটার 

প্রতিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জন্তানের* আলম্বনমাত্রই 

জ্ঞানের হেতু হইলে স্বপ্রকালীন দৃষ্ট বস্তূকেও স্বপ্ন-জ্ঞানের হেতু বলিতে হইত, 
তাহা হইলে এ স্বপ্রকালীন দৃন্টবস্ত অসত্য বলিয়া অসত্য হইতে সত্য- 
সন্তানের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু জ্তানের আলম্বনমাত্রই 

জ্ঞানের জনক নহে । পরন্থ্র জ্ঞানের বিষয়মাত্রই জ্ঞানের আলম্বন, তাহ! 

সত্যই হোক ব। অসত্যই হোক্, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই । শ্রুত- 

প্রকাশিকাকার ইহার আছলাচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বিষয় সত্য না 

হইলে জ্ঞান সত্য হয় না, ইহা নিয়ম হইতে পারে না। যাদৃশ জ্ঞানের 
পক্ষে বিষয়টা অবিগ্ঘমান তাদৃশ জ্গতানের পক্ষে এ বিষয়টা হেতুরূপে 
অপেক্ষিত নহে, তাহা কেবল বিষয়রূপেই অপেক্ষিত। তাদৃশ জ্ঞানের 
হেতু দোষ। কিন্তু যাদৃশ জ্ঞানের পক্ষে আলম্বন বিষয়টা বিদ্ভমান, তাদৃশ 
জানের পক্ষে উক্ত বিষয়টা হেতুরূপে এনং বিষয়রূপে অপেক্ষিত হইয়া 
থাকে । অতএব অজ্জনক বিষয় জ্ঞানের আলম্বন হয় না এই মতটা 

তাহাদের দ্বারা সর্ববথ প্রতিযিদ্ধ হইয়াছে । জয়ন্তও উক্ত মতের 

প্রতিষেধক । 

প্রামাণাং বস্তুবিষয়ং দ্ধয়ো রর্থভিদাং জগৌ | 

প্রতিভাসস্য চিত্রত্বাদেকস্মিংস্তদযোগতঃ । ইতি। 

তস্মাদস্তী তি প্রতীতেঞ্গরেব ভাবঃ, নাস্তীতি প্রতীতেরভাবো ভূমিরিত্য- 

ভ্যুপগম্যতাম্। অথবা বিজ্ঞ্তানবদ এব স্থস্পমাস্থীয়তামন্তবাবস্থানন্ ন 

সাম্প্রতম্। অর্থক্রিয়াসামর্থামপি তন্য দর্শিতমেব | 

* প্রতীত্িরেৰ ভাব ইত্যাদর্ণপুস্তকম্থ; পাঠে ন সমীচীনঃ। 
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স্বগ্ানাখ্যক্রিয়াশক্তিরমুস্ ছুরপহৃবা । 
অর্থক্রয়াহন্তজগ্তা তু ন ভাবেনাপি জন্যতে ॥ 

এবঞ্ সতি যঃ পুর্ববং শক্তিবাদোহত্র বর্ণিতঃ1 

স প্রত্যক্ষবিকুদ্ধত্বা কখশোষায় কেবলম্। 

তথ! সম্বন্ধাভাবাদিতি যহুক্তং তত্র দেশেন সহ তাবদভাবস্তা বিশেষণ- 

বিশেষ্যভাবঃ সন্বন্ধঃ স তু সন্বন্ধান্তরমূল ইতি ভাবেহয়ং নিয়মো নাভাবে। 

নঞ্চ চ ভাবেহপ্যেষ নিয়ম) ন হোবং ভবতি য সম্বদ্ধং তর্দ বিশেষণমেব 

পাদপীড়িতে শিরসি বা ধার্যমাণে দণ্ডে দণ্তীতি প্রত্যয়ানুতপাদাৎ । নাপ্যেবং 

যদ বিশেষণং ত সম্বদ্ধমে:বতি, সমবায়স্য সত্যপি বিশেষণত্বে সম্বন্ধাস্তরা- 

ভাবাৎ। তস্মাশ সমন্বন্ধান্তররহিতোহপি প্রতিবন্ধ ইব বাচ্যবাচকভাব ইব 

বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ স্বতন্ত্র এব সন্বন্ধান্তথাপ্রতীতেরবধাধ্যতে । উভয়ো- 

রুভয়াত্বকত্বাৎ কদাচিৎ কস্তচিত তথ। প্রতিভাসাত পুরুষেচ্ছানুবর্তনেন 

ব্যত্য়প্রত্যয়ত্বেহপি ন দোষঃ। তন্মাদ্দ বিশেষণবিশেষ্যভাব এব ৭* ভূতলাদিনা 

সহাভাবস্ত সন্বন্ধঃ। এবং কালেনাপি সহ স এব বেদিতব্যঃ | ক্রিয়য়! 

কর্তৃম্থয়া বা গমনাদ্িকয়া কর্মস্থয়া বা ভেদনাদিকয়! সহ সংযোগাগ্চভাবেহপি 

বিশেষণবিশেষ্ণভাব এব সন্বন্ধঃ, তদ্বদ্ভা বস্তাপি ভবিষ্যতীতি | 

অন্নুখাদে 

( তোমার মতে ) প্রমাণ ছ্বিবিধ এবং উভয় প্রমাণই সত্য বস্তর গ্রাহক । 

( উহাদের মধ্যে কেহ যদি অলীকের গ্রাহক হইত, তাহ! হইলে বিষয়- 

ভেদ বাধিত হওয়ায় প্রমাণ-দ্বৈবিধ্যও বাধিত হইত। উক্ত প্রমাণদৈবিধ্য 
জ্ঞানভেদ এবং একই বিষয়ে প্রমাণদ্বয়ের অসম্বন্ধ এই উভয় কারণে 

প্রমেয়দ্বৈবিধ্যজ্ঞাপক হইয়াছে । ইহা বৌদ্ধ তোমার কথা । সেইজন্য 

[ অর্থাৎ প্রতীতিভেদ বিষয়ভেদজ্ঞাপক বলিয়া ] ভাবপদার্থ ভাবমুখে 

প্রতীতিবিষয় হয়, এবং অভাবপদার্থ নিষেধমুখে প্রতীতির বিষয় হয়, 
ইহ1 স্বীকার করিতে তুমি বাধ্য । [ অর্থাৎ ভাব এবং অভাব উভয় 

* আদর্শপু্ডকে হশ্চেতি পাঠে ন সমীচীনঃ | 

1 'নন্বদ্ধো' দেশে' ইত্যাদর্শপুত্তকপাঠে! ন সমীচীনঃ। 
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পদার্থ না থাকিলে এরূপ প্রতীতিভেদ হইত না|] (যদি বল অভাব 

বলিয়। কোন পদার্থ নাই, উহা! একটা জ্ঞানবিশেষ, তদৃত্তরে বলিতেছেন ) 

অথব! সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবাদদ অবলম্বন কর। 'বিষয়বিশেষের 

পক্ষে বিভ্কানবাদ সঙ্গত হইতে পারে না। অভাবের অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে, 
তাহা পুর্বেব দেখাইয়াছি। এ অভাবের নিজের সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, 

তাহাই উহার ক্রিয়াশক্তি, তাহার অপলাপ কর! যায় না। তবে অন্যান্য 

বস্ত (দ্রব্যাদি ) যেরূপ কার্য করে, অভাব তাহা করিতে পরে না বটে, 

কিন্তু অন্যের কার্য্য ভাববস্ত্ও করিতে পারে না। [ অর্থাৎ কুঠারের কার্ধ্য 
ঘট করিতে পারে না বলিয়া কি ঘট অসৎ হইবে? প্রত্যেকের নিজ্রন্ব 

অর্থক্রিয়া আছে, তাহা লইয়াই তাহাদের সত্যতা ৷ ] দ্বিতীয়তঃ ইহা হইলে 

এই অভাবের পক্ষে সর্বববিধসা মর্থ্যশুন্যতা অভাবের লক্ষণ এই কথা 

বলিয়। যে শক্তিবদের অবতারণ। করিয়াছ তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলিয়। 

[ অর্থাৎ বস্তবিশেষের পক্ষে কোন প্রত্যক্ষই সর্বববিধ সামর্ঘ্ের গ্রাহক 

হয় না বলিয়া ] কেবলমাত্র কটকে শুক্ধ করে। [ অর্থা প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণবিরুদ্ধ বিষয়ের আলোচনা করিলে কশোষ ব্যতীত কোন ফলের 

লাভ হয় না। | তারপর ভূতলের সহিত অভাবের সম্বন্ধ না৷ থাকায় অভান 
ভূতলের বিশেষণ হইতে পারে 'ন! এই কথ! যে বলিয়া, তছুত্তরে আমাদের 
বক্তব্য যে, ভুঁতলাদিদেশের সহিত অভাবের বিশেষ্বিশেষণভাবরূপ 
সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে আছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধপুর্ববক এই প্রকার 

নিয়ম ভাববস্তুর পক্ষে সম্ভবপর, অভাবের পক্ষে এরূপ নিয়ম মানি না। 

এবং ভাবের পক্ষেও এই নিয়ম সঙ্গত নহে । কারণ-_যাহ। সম্বদ্ধ হয়, 

তাহা বিশেষণ "হইবেই, এইরূপ নিয়ম করা যায় না। কোন দণ্ড যদি 

পুরুষবিশেষের পাঁদাহত বা মন্তকধৃত হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে সেই 

পুরুষবিশেষকে দণ্তী বলিয়৷ কাহারও প্রতীতি হয় না। [ অর্থাৎ তখন 
পাঁদের সহিত বা মন্তকের সহিত দণ্ডের সম্বন্ধ থাকিলেও দণ্ডতী বলা 

চলে না। ] এবং যাহা বিশেষণ, তাহা। সম্বদ্ধ * হইবেই এইরূপ নিয়ম 

"' অন্ত কোন সম্বন্ধে বর্তমান। 



৪৩৬ ন্ঠায়ম্জ ধ্যাম্ 

করাও চলে না। কারণ-_সমবায়-সম্ন্ধটী কাহারও বিশেষণ হইলেও 
অন্য কোন সম্বন্ধে থাকে না। সেইজন্য নিশেষ্যবিশেষণভাকটা ব্যাপ্তির 
স্থায় বাচ্যবাচকভাবের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র সম্বন্ধ [ অর্থাৎ অতিরিক্ত 

সন্বদ্ধ] (উহাকে ব্যবহারে আনিতে গেলে অন্ত কোন সম্বন্ধের অপেক্ষা 

করিতে হয় না। ইহাই তাণপর্য্য ) প্রতীতি হইতে তাহা জান! যায়। 

[ অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবরূপ সন্বন্ধকে লইয়া লোকের সাধারণতঃ যে 

জ্ঞান হয়, তাহা হইতেই বুঝ যায় যে, এ সম্বন্ধ সনবন্ধান্তরসাপেক্ষ 

নহে। বাহিরের লোকের নিকট উহার পরিচয় জানিতে যাইতে 

হইবে না। ] 

বিশেষ্য এবং বিশেষণ এই উভয় উভয়ের স্বরূপ হইতে পারে বলিয়া 

[ অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণের এবং বিশেষণ বিশেষ্যের স্বরূপ হইতে পারে 

বলিয়া ] সময়বিশেষে ব্যক্তিবিশেষের সেইরূপ প্রতীতি হয় [ অর্থাৎ বিশে 

এবং বিশেষণের পরিবর্তন করিয়! প্রতীতি হয়], স্ুত্রাং পুরুষেচ্ছার 

অনুবর্তন করিয়! ( পুরুষের ইচ্ছ! অনুসারে ) প্রতীতির পরিবর্তন করিলেও 

কোন দোষ হয় না। 

[ অর্থাৎ প্রতাক্ষাত্মক প্রতীতির মুলে বিশেষ্য ও বিশেষণের পরিবর্তন 

4 হয়, এ পরিবর্তন ন্্তার ইচ্ছ।সাপেক্ষ । উহাতে প্রত্যক্ষনিয়মের 

কোন হানি হয় না। স্থতরাং অভাবের প্রত্যক্ষস্থলেও অভাব বিশেষণও 

হইতে পারে, বিশেষ্যও হইতে পারে। যাহাই হউক, অভাবের পক্ষে 

অধিকরণের সম্বন্ধ সন্বন্ধান্তরনিরপেক্ষ বিশেষ্যবিশেষণভাব। ] 

সেইজন্য একমাত্র বিশেষ্যবিশেষণভাবই ভূতলাদ্দির সহিত . অভাবের 

সম্বন্ধ“ এবং কালের সহিতও সেই সম্বন্ধই বুঝিবে।* কারণ_ কর্তৃস্থ 

গমনাদি-ক্রিয়। বা কর্্মস্থ ভেদনাদি-ক্রিয়ার সহিত কালের সংযোগপ্রভূতি 

সম্বন্ধ না! থাকিলেও বিশেষ্যবিশেষণভাব (বিশেষণতাবিশেষ ) সম্বন্ধ 

হইতে পারে । তক্জপ অভাবেরও এরূপ সম্বন্ধ হইবে। এই পর্য্যন্ত 

আমাদের কথ।। [অর্থাৎ ভাবপদার্থের সহিতই যখন কালের তথাকথিত 

* এই কথা শখ্শক্তিপ্রকাশিকাধস্থে শব্জপ্রামাপাবাদে আছে। প্রকাশিকাকার বলিয়াছেন, 

গবাদাধস্তিত্বাদেরব অন্তিত্বাদাধপি গবাদের্ভান প্রদন্ত তাবতাপ্যনুদ্ধারাচ্চ। 
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সম্ন্ধ ঘটে, তখন অভাবের সহিতও কালের এ্রীরূপ সম্বন্ধ ঘটিবে, তাহাতে 
আপত্তি করিবার কিছুই নাই।] | 

প্রতিযোগিনা তু সহ বিরোধোহস্য জন্বন্ধঃ, অয়মেব চ বিরোধার্থঃ 

যদেকত্রোভয়োরসমাবেশঃ। অতশ্চৈকবিনাশে ন সর্বববিনাশেো! ঘটাভাবম্ত 
ঘটেকপ্রতিযোগিত্বাৎ। যত্তু ভবনধন্্ী অভবনধন্্া বেতি বিকল্িতং 
তত্রাভবনধন্মৈবাভাবোহভ্যুপগম্যতে, ভবনধর্মাতেহপি চাভাবে ন ভাবান্স 
ভিদ্তাতে প্রতিভাসভেদস্য রূপরসাদিষ্পদর্শিতত্বাৎ। ভবনধর্মাতবপ্ধীস্য হেত্বনয়- 

ব্যতিরেকিত্বাদ্্ ভবতি, ঘটে! হি মৃৎপিগুদগ্াদীনিৰ জন্মনি বিনাশেইপি 
মু্গরাদীননুবর্ততে হেতুন্। বিজাতীয়সন্ততিজননপক্ষেহপি সদৃশসন্তান- 

জনিকায়াঃ শক্তেরভাবঃ স্থীক্রিয়তে * এন, অন্যথা মুদগরাছ্যপনিপাতেহপি 

বিজাতীয়েবক সজাতীয়সন্ভতিরভিজায়েত। সজাতীয়বিজাতীয়োভয়সন্ভতি- 

জননশক্তিযুক্তো ঘট ইতি চেদ্ মুদগরাদিযোগা্ পুর্ববমপি কপাল- 

সম্ভতিজননং তদ্দযোগেইপি বা সতি ঘটসম্ভতিজননমনিয়মেন দৃশ্যেতেতি | 
বিজাতীয়ক্ষণোত্পাদনস্থভাবে চ ঘটে মুদগরাদেরৈয়9৫ামেব শ্যাৎ। 

ইডি 
কিন্ত প্রতিষোশীর সহিত অভাবের সম্বন্ধ অন্ত কিছু নহে, বিরোধই 

একমাত্র সম্বন্ধ । এবং এই বিরোধের অর্থ একত্র উভয়ের (প্রতিযোগী 

এবং অভাবের ) অনবস্থান। অতএব [ অর্থাৎ পৃথক পুথক্ অভাবের 
পৃথক পৃথক্ প্রতিযোগী বলিয়া) একের বিনাশে সকলের বিনাশ হয় না। 

(কিন্তু একটা অভাবের পক্ষে সকলে প্রতিযোগী হইলে একের বিনাশ 
ঘটিলে সকলের বিনাশের আপত্তি হইত) কারণ-_ঘট ঘটাভাবের 

একমাত্র প্রতিযোগী হইয়া থাকে । 

কিন্তু অভাব উৎপত্তিশীল কিংবা! দিত্য এইরূপ যে কুতর্ক করিয়াছ, সেই 

পক্ষে আমাদের বক্তব্য এই যে, অভাবের উৎপত্তি নাই ইহা আমরা 

স্বীকার করি । এবং অভাবের উৎপত্তি থাকিলেও অভাব ভাবপদর্থ হইতে 

* ব্রিয়ত ইত্যাদর্শপুস্তকস্থঃ পাঠে ন সমীচীলঃ । 
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ভিন্ন, কারণ- রূপরসাদি স্থলে তন্ভতানের ভেদ হয় ইহা! পুর্বে দেখাইয়াছি 
[ অর্থাৎ বিষয়ভেদ ব্যতীত জ্ঞানের ভেদ হয় না। সুতরাং রূপরসাদির 

ভেদ আছে বলিয়৷ তাহাদের প্রত্যক্ষেরও ভেদ হইয়া থাকে । অতএন 

অভাববিষয়ক জ্ঞান এবং ভাববিষয়ক জ্ঞানের যখন ভেদ আছে, তখন 

অভাব এবং ভাব একজাতীয় পদার্থ নহে । ] এবং অভাবের যে উৎপত্তি 

হয়, তাহার কারণ-_ অভাবের কারণের সহিত অস্বয়ব্যতিরেক। 

কারণ_ঘট নিজের উৎপত্তি এবং বিনাঁশ এই উভয় স্থলেই কারণকে 
অপেক্ষা করে। ঘট যেরূপ নিজের উৎপত্তির পক্ষে ও মৃপিগু দণ্ডাদিকে 

অপেক্ষা করে, সেইরূপ বিনাশপক্ষে ও মুদ্গরপ্রভৃতি হেতুকে অপেক্ষা 

করে। মুদগরাদি হইতে ঘটের বিনাশ হয় না, বরং ঘটধারান্ৃগ্থির 
পরিবর্তে অন্যবিধভাবধারার স্ঙ্টি হয়, (স্ুতরাং অভাব মানিবার 

প্রয়োজন নাই) এই মত গ্রহণ করিলেও সজাতীয়ধারাস্গ্রিজনক শক্তির 
অভাবস্বীকার অবশ্যই করিতেছ। তাদৃশ শক্তির অভাবন্বীকার ন৷ 
করিলে মুদগরপ্রভৃতির দ্বারা আঘাত করিলেও বিজাতীয় ধারার মত সঙ্জাতীয়- 

ধারার স্ষ্টি হইয়া পড়ে। যদি বল যে, ঘটের সজাতীয় এবং বিজাতীয় 
এই উভগ়বিধ ধারার সুষ্ঠিকার্য্ে নৈপুণ্য আছে। তাহ! হইলে ততুত্তরে 

ইহাই বক্তব্য যে, মুদগর প্রভৃতির দ্বারা আঘাত করার পূর্বেবও ( বিজাতীয় ) 

(ক্ষণিক ) কপাঁলধারার উৎপাদন কিংবা! মুদ্গরাদির দ্বারা আঘাত করিলেও 

( সজাতীয় ) (ক্ষণিক ) ঘটধারার উৎপাদন দেখা যাইত। এ সকল 

উৎপাদনে কোন নিয়ম থাকিত না [ অর্থাৎ যখন তখন এ সকল কার্ধ্য 

হইত। ] ইহাই আমাদের কথা। এবং ঘট যদি স্বভাবতঃ বিজাতীয় : 
ক্ষণের ( অন্যবিধ বস্ত্ুধারার ) উৎপাদনে সমর্থ হয়, তাহা! হইলে মুধগরাদির 

বৈয়গ্থ্যই হইয়া পড়ে। 

তদুৎপাদম্থভাবে হি ন কিঞ্চিন্ মুদগরাদিন]। 

অতছু্পাদকত্বেহপি ন কিঞ্চিন্ মুদগরাদিনা ॥ 
মুদগরোপনিপাতাচ্চ যত্তপন্নং ক্ষণান্তরম্। 

ঘটক্ষণম্য কিং বৃত্বং যেন নাভাতি পুর্বববৎ ॥ 
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নম্বস্তাভবনং বৃত্তং স এবারোহয়মুচ্যতে | 

ঘঞা কিমপরাদ্ধং ব! কিং বাপ্যুপকৃতং লুট! ॥ 

ননৃক্তং ন তশ্য কিঞ্চিদিভিতি, ন ভবত্যেব কেবলমিতি, তদযুক্তম্, 

যদসৌ ন ভবতি, স এবাস্তাভাবঃ। নন্ধু সন নতুতস্তাভাবঃ, মৈবম্। 
স-নেতি শব্দয়োজ্্রনিয়োশ্চ বিষয়ভেদাৎ। স ইতি জ্ঞানম্য ন্মর্য্যমাণো 
ঘটাদিধিষয়ঃ, নেতি তু জ্ঞানস্তাভাবো ভূমিরিত্যলমলীকবিদগ্ীবির চিত- 
বিফলবক্রবচনবিমর্দেন | | 

তম্মাদিখমভাবন্থ প্রমেয়ত্বোপপাদনাৎ্। . 

ন হাসদ্ব্যবহারায় কল্পন্তেহনুপলবয়ঃ ॥ 

ন স্বভাবানুমানে চ তদন্তুর্ভাবসম্তবঃ | 

মেয়ং পৃথগভা বাখ্যমমুষামুপপাদিতম্ ॥ 
কারণানুপলব্ধ্যাদের্বাঢমস্ত্রনুমীনতা | 

স্বভাবানুপলব্বিস্ত প্রত্যক্ষমিতি সাধিতম্ ॥ 

কারণ__নিজাতীয় ক্ষণের * উৎপত্তি যদ্দি স্বভাবকৃত হয়, তাহ! হইলে 

মুদ্গরাদির দ্বারা কোন কার্ধযই হয় না। এবং বিজাতীয় ক্ষণের কপালাদির 

উৎ্পন্থি যদি স্বভাবকৃত না হইয়া যুদগরাদিভিন্ন কোন বস্ত্র কৃত বলিয়া 

স্বীকার কর, তাহা। হইলেও মুদগরাদির কোন কাধ্য থাকে না। 

এবং মুদগরপাতজন্য অন্য কোন ক্ষণের উৎপত্তিস্বীকার বদি কর তাহা! 

হইলে পূর্ববর্তী ঘটরূপ ক্ষণটার কি হইল? যাহার জন্য সে পূর্বের ন্যায় 

লোকদৃশ্য হইতেছে না। [তোমরা অভাব স্বীকার কর না। স্ততরাং 

তোমাদের মতে ক্ষণান্তর উৎপন্ন হইলেও পূর্ববর্তী ঘটক্ষণের বিনাশরূপ 

অভাব না ঘটায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না কেন ? 

যদ্দি বল যে, ইহার (পুর্বববর্তী ঘটক্ষণের ) অজ্নন হইয়াছে। ততুত্তরে 

আমাদের বক্তব্য এই যে, এই বিষয়টার কথাই বলিতেছি। ঘএ- প্রত্যয় 

কি অপরাধ করিয়াছে, লু[ট্-প্রত্যয়ই বা তোম!দের কি উপকার করিয়াছে ? 

«*  বৌদ্ধগণ ক্ষণিক পদার্থকে ক্ষণ বলিয়া খাকেন। 

৫৪ 
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[ অর্থাৎ অভবন এবং অভাব এই দুইটা শব্দের একই অর্থ। অভবনশব্টা 
লাট-প্রত্যয়নিষ্পম্ন,। এবং অভাবশবঁটা ঘএ-প্রত্যয়নিষ্পন্ন, এইমাত্র 

বৈষম্য । ম্ুতরাং অভবনস্বীকার করিলেই অভাবস্বীকার কর! হইয়। 

থাকে, অতএব অভাবশব্দের উচ্চারণ না করায় আমাদের মনে হইতেছে যে, 
অনট্-প্রত্যয় তোমাদের উপকার করিয়াছে, এবং ঘঞ-প্রত্যয় তোমাদের 

অপকার করিয়াছে, সেইজন্য কৃতজ্ঞতার বশে অনট্-প্রত্যয়নিষ্প্ন পদের 
নাম করিন্ডেছে এবং শত্রতার বশে ঘএ-প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদ্দের নাম 

করিতেছ না। ] | 
আচ্ছ৷ ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, আমর! অন্য কিছু 

বলি নাই, কেবলমাত্র এই কথ! বলিয়াছি যে, পূর্ববক্ষণবর্তী ঘটক্ষণের 
(যুদগরপাতনিবন্ধন ) লভ্য কিছু নাই, কেবলমাত্র তাহা ( পরক্ষণে ) 

থাকিতেছে না। 

(উত্তর) তাহ! যুক্তিসঙ্গত নহে। এঁ ঘটক্ষণ যে থাকিতেছে না, 
তাহাই ইহার অভাব। পূর্ববপক্ষ--আমর! “দ ন” এই প্রকার বাক্য বলিয়াছি 
কিন্তু তাহার অভাব এইপ্রকার বাক্য বলি নাই। (উত্তর) এই কথা 

বলিতে পার না। কারণ- “সঃ “ন' ইহা ২টা শব্দ, এই ছুইটী শব্দের অর্থ 

ভিন্ন এবং সঃ ও ন ইত্যাকার ভ্হানছ্বয়ের বিষয়ও ভিন্ন। বর্তমান প্মৃতির 

বিষয়ভূত ঘটাদি সঃ ইত্যাকার জ্ঞানের বিষয়; কিন্তু অভাব ন ইত্যাকার 
জ্ঞানের বিষয়। অতএব যে বাস্তবিক অনিপুণ, তাহার কথিত বিফল. 

বক্রোক্তির প্রতিবাদের প্রয়োজন নাই। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য 

যে, এই ভাবে অভাবকে প্রমেয় বলিয়। প্রতিপন্ন করায় অনুপলব্ধিগুলি 

কেবলমাত্র নাস্তিত্ব-ব্যবহারের সাধক হইতে পারে না। ( বৌন্ধমতে অভাব 
বলিয়া কোন প্রমেয় নাই, সুতরাং তাহাদের মতে অনুপলন্কধি অভাবের 
সাধক হইতে পারে না। ) অতএব তাহাদের মতে অনুপলন্ধি হইতে অভাবের 
সিদ্ধি হয় না, কিন্তু তাহা! হইতে কেবলমাত্র নাস্তিত্বব্যবহার হয়।. জয়ন্ত 
এই কথার দ্বারা তাহার প্রতিবাদ করিলেন এবং অনুপলন্ধি স্বভাব-হেতুর 
অস্তভূ্ত হইতে পারে না। (বৌদ্ধগণ অনুপলন্ধি স্বভাব-হেতুর অন্তভক্ত 
এই কথা বলিয়াছেন। ) ( মীমাংসক-মতে ) অভাৰ এ অনুপলব্ষিনামক 
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পৃথক্ প্রমাণের গোচর স্বতন্ত্র প্রমেয় ইহা পুরে দেখাইয়াছি। কারণানুপলব্ধি- 
প্রভৃতি অনুপলব্ধিকে অনুমান বলিতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্ত 
স্বতাবানুপলন্ধি (দৃষ্ঠানুপলন্ধি ) প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তগত ইহা পূর্বে 
নির্ণীত হইয়াছে । * 

যা চেয়মেকাদশানুপ্লব্বিবধূশুদ্ধান্তমধ্যে বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধিরুদাহ্ৃতা, 
নাধ্ুবভাবী ভূত্তাপি ভাবস্য বিনাশ! হেত্বন্তরাপেক্ষণাদিতি ক্৯ স্েয়- 
মিদানীমেব সাধবী দূষিত], বিস্তরতস্ত ক্ষণভজগভঙগে দৃষয়িষ্যুতে । * 

যৈস্ত মীমাংসকৈঃ সপ্তিরভাবো নাভ্যুপেয়তে | 
প্রমাদেনামুনা তেষাং বয়মপ্যগ্ভ লজ্জিতাঃ ॥ 

ঘটো! হি ন প্রতীয়তে ন তু তদভাবঃ প্রতীয়তে, ইত্যেবং বদন্তিরেভিদর্শিনা দর্শনে 
এব পদার্থানাং সদসত্বে ইতি কথিতং হ্যা । এতচ্চাযুক্তম্। দর্শনাদর্শনাভ্যাং 

হি সদসবে নিশ্চীয়েতে ন তু দর্শনাদর্শনে এব সদসব্ধে । ্ 

ন চাপ্রতীতিমাত্রেণ তদভাবনিবন্ধনাঃ | 

ব্যবহারাঃ প্রকল্পন্তে মৃদ স্তরিততোয়বৎ ॥ 

খপুষ্পন্য পিশাচস্য মুদন্তরিতবারিণঃ | 

. ন খন্বমুপলভ্যত্বে বিশেষঃ প্রতিভাতি নঃ ॥ 

সর্ববদানুপলস্তে হি কুর্ববনাস্তিত্বনিশ্চয়ম্। 

বিশেষ্যতে মৃদন্তঃস্থসলিলানুপলব্ষিতঃ ॥ 

আগমাদ্ যুক্তিতশ্চাপি সন্বসম্তাবনাং গতঃ। 

সর্বধদাহনুপলব্োহপি ন পিশাচঃ খপুষ্পবু। 

অন্যুলাদ 

যে একাদশ প্রকার অনুপলব্ধিরপ রমণীদিগের অন্তঃপুরমধো 

বিরুদ্ধবাপ্তোপলন্ধির উদাহরণ দিয়াছ, প্রতিষেধ্যের সহিত যাহার বিরোধ 

আছে, এরূপ কোন পদার্থের যাহা ব্যাপ্য, তাহার উপলব্ধি হইতে 

* হেত্বস্তরাঁনপেক্ষণা দিত্যাদর্শপুত্তকপাঠো ন সঙ্গচ্ছতে। 
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প্রতিষেধ্যের অভাব গৃঁভীত হয়। উদাছরণ__-উৎ্পন্ন হইলেও ভাবপদার্থের 
হেত্বন্তরের অপেক্ষা থাকায় বিনাশ অশশ্রাস্তাবী, যাহার হেত্বস্তরের অপেক্ষা 

নাই, এইরূপ পদার্থ নিত্য অথবা অলীক; তাহার বিনাশও নাই। 

স্থতরাং উৎপাত্তশীল ভাবপদার্থের হেত্বন্তরের অপেক্ষা বিনাশিত্বের ব্যাপ্য 

বলিয়া তাহার উপলব্ধি হইতে তাহার বিরুদ্ধ অবিনাশশীলতার 

( অবিনাশিত্বের ) অভাব (বিনাশিত্ব ) গৃহীত হয়। 
তোমাদের মতে বিশুদ্ধা' বলিয়া নির্ণীতা এই সেই বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলন্ধিরূপ 

রমণীর প্রতি এখনই (অল্প) দোষ প্রদর্শন করিয়াছি । কিন্তু ক্ষণিকত্ব- 
বাদনিরাকরণপ্রসঙ্গে বিস্তারপুর্ববক দোষ প্রদর্শন করিব। 

কিন্তু সাধুচরিত্র যে মীমাংসকগণ ( প্রভাকর-মতাবলম্বিগণ ) অভাব 
স্বীকার করেন না, তীহাদের এ নিরুদ্ধিতায় আমরাও অস্ত লজ্জিত 
হইতেছি। কারণ বর্তমান সময়ে (ঘটের অন্ুপলন্ষধিকালে ) ঘটের 

প্রত্যক্ষ হইতেছে না, কিন্তু ঘটাভাবেরও প্রত্যক্ষ হইতেছে না। [ অর্থাৎ 

বর্তমান সময়ে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু 

ঘটাভাব বলিয়া কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে ইহ স্বীকার করি না । ] 

এইপ্রকার বাকা প্রয়োগ করায় ইহাদের মতে পদার্থের প্রত্যক্ষ এবং 
অপ্রত্যক্ষই পদার্থের সত্ত! এবং অসত্তা এই কথ! উক্ত হইয়া পড়ে । কিন্তু 

ইহ! যুক্তিবিরুদ্ধ কথ|। 

কারণ-_ প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষের দ্বারা সত্তা এবং অসত্তা নির্ণীত 
হইয়! থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষই সত্তা ও অসন্তা নহে। 

যেরূপ মৃত্তিকার দ্বার আবৃত জলের (ম্ৃবত্তিকার অতান্থরস্থিত জলের ) 

প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহার অভাবব্যবহার হয় না, €সরূপ কেবলমাত্র 

অপ্রত্যক্ষের দ্বারা তাহার অভাবমুলক সর্বববিধ ব্যবস্থার উপপন্ন হয় না। 

আকাশকুন্ুম, পিশাচ এবং মৃত্তিকার অভ্যন্তরশ্থিত জলের অনুপলব্ধিয 

পক্ষে কোন প্রভেদ আছে ইহ! আমাদের মনে হয় না। [ অর্থাৎ 

মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত জলের অনুপলব্ধির যদি কোন বৈলক্ষণ্য থাকিত, 
তাহা হইলে. তাদৃশ জলের অনুপলন্ধি আকাশকুহ্মার্দির অনুপলব্ধি 

হইতে বিলক্ষণ বলিয়া তাহা অভাবব্যবহারসাধক নহে এই কথা বলিতে 
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পারিতে।] (পুর্ববপক্ষীয় মত) ব্রেকালিক অনুপলব্ধি অভাবনিশ্চয় সম্পদান 
করে বলিয়া স্বৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত জলের অনুপলব্ধি হইতে বিলক্ষণ। 

[ অর্থাৎ অনুপলব্বিমাত্রই একরূপ নহে। মাকাশকুস্থমাদ্দির ব্রৈকালিকা- 

নুপলব্ধি হইতে সৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত জলের মনুপলন্ধি বিলক্ষণ। এতাদৃশ 

বিলক্ষণ সাময়িক অনুপলব্ধি অভাবনিশ্চয়ের কারণ নহে। ইহাই পুন্ব- 
পক্ষীয়দের মত। ] (উত্তর) পিশাচ সর্ববদ। অনুপলব্ধ হইলেও আকাশ- 

কুসুমের ন্যায় নহে। কারণ_-আগম এবং যুক্তির বলেও তাহার সঙ্ত৷ 

প্রমাণিত। 

[ অর্থাৎ ত্রেকালিক অনুপলব্ধিও মভাবের নিশ্চায়ক হইতে পারে না। 
কারণ- পিশাচের ত্রেকালিক অনুপলন্ধি থাকিলেও তাহার দ্বার। অভান নিণণীত 

হয় না। কারণ__-আগম এবং যুক্তির বলে তাহার সন্ধা প্রমাণিত আছে। 

অতএব ত্রেকালিক অনুপলন্ধি অভাবের নিশ্চায়ক হয়, এই নিয়মটা 

ব্যভিচারী । ] 

অতশ্চ যছুচ্যতে অনুপলব্ধে পুনরনুপলান্ধারে ণানুপলদ্ধিরিতি তদ্ ভণিতি- 

মাত্রম্। খপুম্পাদেন্তু সবিশেষণয়া অনুপলন্ধ্যাভাব এব নিশ্চীয়তে ন 

তশ্যানুপলবিমাত্রম্। 

অনিষ্যমাণে চাভীবে ভাবানাং প্রতিযোগিনি। 

নিত্যতৈষাং প্রসজোত ন হোতে ক্ষণিকাস্তব ॥ *% 

মুদ্গরাদেশ্চ কিং কাধ্যং কপ।লপটলীতি ণ* চে । 

ঘটন্তর্হাবিনষ্টত্বাৎ স্বকার্য্যং ন করোতি কিম্ ॥ 

অদর্শনাদ্িতি চে 

তদ্বানীমেব দৃষস্য স্থিরহ্যামুষ্য কিং কৃতম্। 

সব্বেন্দিয়াদিসামগ্রী সনিধানেহপ্যদর্শনম্ ॥ 

* নুযুরিতাহনীয়ম্। 

1 "'পটলং পিটকে চ পরিচ্ছদ । 

ছদদ'গরোগতিলকে ক্লীবং বৃন্দে পুনর্ননা ॥ ইতি মেদিনীপত্রিকম্। ননেতানেন পটলশবন্য 

সমৃহার্থে ক্লীবলিঙগ-্ত্রীলিঙ্গব্যবধারঃ দমর্থিতঃ। 
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তস্মাত তদভাবকৃতমেব তদ্দানীং তস্তাদর্শনম্। 

স্বপ্রকাণ। চ নান্তীতি সংবিত্তির্ভবতাং মতে । 

ন নিরালম্বন! চেয়মন্তীতি প্রাতিপত্ডিব€ ॥ 
বিকল্পবিষয়াঃ শব্দা যথা শোদ্বোদনেগুঁহে । 
শীয়ন্তে ভবতা নৈবমিতি নএগবাচামুচ্যতাম্ ॥ 
প্রসিদ্ধিশ্চ পরিত্যক্তা ন চাভাবঃ পরাকৃতঃ। 

উপেক্ষিতশ্চ ভাস্তার্থ ইত্যহো৷ নয়নৈপুণম্ ॥ 
অলঞ্চ বছুনোক্তেন বিমর্দোহত্র ন শোভতে । 

মহাতুনাং প্রমাদোহপি মর্ষণীয়ে। হি মাদৃশৈঃ ॥ 

অঅন্মুাদ 

অতএব যে সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, তাহাদের সাময়িক 

অনুপলন্ধি অনুপলব্ধি নহে, কিন্তু বারংবার অনুপলব্ধিই অনুপলব্ধি--এই 

কথ! যে বলিতেছ, তাহা কথ! মাত্র। [অর্থাৎ উহা কোন মতের 

পোষক নহে।] কিন্তু বিশেষণযুক্ত অনুপলব্ধির দ্বার [ অর্থাৎ দৃশ্যামুপলব্ধির 
বার ] আকাশকুন্ুমাদির (অলীকের) অভাবেরই নিশ্চয় করিয়া থাক। 

(অতএব অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এই কথা তোমরা বলিতে 

পার না।) [অর্থাৎ কেবলমাত্র সেই আকাশকুস্ত্রমার্দির অনুপলব্ধিই 

চরম নহে, তাহারও শেষফল আছে, তাহা অভাবনিশ্চয় ]। দৃশ্যত্ব- 

বিশেষণের উপাদান না করিলে অতীন্দ্িয়মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। 
আকাশকুন্ম।দি থাকিলে দৃশ্য হইত, অতএব তাহাদের দর্শনযোগ্যত! 

'থাকায় দৃশ্যানুপলন্ধি তাহাদের পক্ষে ঘটিতেছে বলিয়া তোমাদের মতে 
তাহাদেরও অভাব নির্ণীত হইতে পারে; এবং অভাবস্বীকার “যদি 
না কর, তাহা হুইলে ভাবপদার্থমাত্রই নিত্য হইয়া পড়ে। [ অর্থাৎ 

কোনকালে যাহার অভাব নাই, তাহা নিত্য । প্রত্যেক বস্তর কালিক 
অভাব যদি এভাবে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তু নিতা 

হইয়া পড়ে। কারণ--যাহার কালিক অভাব হয়, তাহা অনিত্য ]।' 
(ইন্টাপত্তি বলিলেও দোষ হইবে ন1) কারণ--তোমান্দের মতে এইসকল 
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, বস্তু ক্ষণিক নহে। [অর্থাৎ তোমরা অভাবও মানিতেছ না এবং পদ্দার্থকে 

ক্ষণিকও বল না। স্থুতরাং তোমাদের মতে সকল পদার্থ নিত্য হইয়া 

পড়ে। এবং মুদগর প্রভৃতির কি কাধ্য? যদ্ধি বল যে, খাপরাসমূহ 
কাধ্য, তাহ। হইলে তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, তাহ! হইলে (মুদগর- 
ঘাতের দ্বারা) ঘট বিনষ্ট না হওয়ায় সে (মুদগরঘাতের পরও) নিজ 

কার্য করিতে পারে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। ঘট তখন অনৃশ্মু- 
ভাবে থাকে বলিয়া নিজকার্যয করে না, এই কথা যদিঞ্বল, তাহ হইলে 

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তকালে (মুদগরাঘাতের পুর্ববকালে) দৃষট স্থায়ী 
এ ঘটের ইন্দ্িয়প্রভৃতি সকল প্রতাক্ষকারণ থাকিতে প্রত্যক্ষ হয় ন৷ 

কেন? সেই জন্য সেই সময়ে (মুদগরাধাতকালে ) তাহার অভান হয় 

বলিয়া সেই ঘটের দর্শন হয় না এই কথা বলিতে হইবে। 

এবং তোমাদের মতে “নাস্তি এই প্রকার বুদ্ধি স্বপ্রকাশ। [অর্থাৎ 

তোমাদের মতে জ্কান, জ্ঞাত এবং ভেস্তয় এই তিনটাই একই সময়ে 

প্রকাশিত হয় । অতএব ভগ্তানমাত্রই শ্বপ্রক'শ। অতএব জন্তানের পর-_ 

প্রকাশ্যত্ববাদ তোমাদের অনভিমত। অতএব “নাস্তি' এই প্রকার জ্ঞানও 

স্বপ্রকাশ ]। 

এবং অন্যান্য ভজ্ভানের মত নাস্তি এই প্রকার জ্গানের কোন বিষয় 

নাই এই কথ। বলিতে পার ন। | 

[অর্থাৎ অভাব না মানিলে নাস্তি এই প্রকার গ্ন্তানকে নিধিষয়ক 

বলিতে হয়। এবং এ জ্ঞানকে নির্ধ্বিয়ক বলিলে উহার জ্ঞানরূপতার 

ভঙ্গ হয়। কারণ-_জঞ্কানমাত্রই সবিষয়ক । ] 

বৌদ্ধদর্শনের মতে শাব্র অর্থ বিকল্লিত। [অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শনের মতে 

স্বলক্ষণ এবং সামান্যভেদে প্রমেয় দ্বিবিধ। ন্ুতরাং প্রমাণ ছবিবিধ। 
স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রমেয়। বৌদ্ধমতে শব্দ প্রমাণ নহে, কারণ__ 
শব প্রতিপান্ভ বিষয়টী কল্পিত ;” এবং শব্দজন্য যে জ্ঞান্টা হয়, তাহাও 
কল্পনাত্বক। অতএব শব্দ-চন্য ভ্কানটী কল্লনাত্মক বলিয়! শব্দ প্রমাণ নহে ]1 

তোমর1 (মীমাংসক) এইরূপ বল না। [ অর্থাৎ তোমাদের মতে শব্দ 

প্রমাণ, এবং তাহার অর্থও কল্লিত নহে ]। 
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অতএব নঞ-শব্দের যাহ1 বাচ্যার্থ, তাহা বল। [অর্থাৎ অভাব 

বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে অভাবটা নঞ.-শবের বাচ্যার্থ ইহ! বল! 
অন্যায় । 

(অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, তাহা কল্লিত এই কথ! বলিয়। ) 

প্রসিদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়াছ। [অর্থাত অভাব না মানিলে অভাবের 

প্রসিদ্ধি পরিত্যক্ত হয়। ] এবং অভাবকে একেবারে ছাড়িতেও পার 
নাই । [ অর্থা*অভাব না থাকিলেও অভাবের কল্পনা! করিতে বাধ্য হওয়ায় 

অভাবকে একেবারে ছাড়িতে পারিলে না।] এবং ভাস্তের যাহা অর্থ 

তাহা! তোমাদের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছে । [ভাষ্যকার বাত্স্তায়নের 

মতে পদ্দার্থ দ্বিবিধ, ভাব এবং অভাব। তোমাদের মতে অভাব্টী কল্পিত, 
স্থতরাং আগপ্তবাক্যের উপেক্ষ/! করিয়াছ।] ইহ! বিস্ময়জনক নীতি- 

নিপুণতা ৷ [অর্থাৎ এই সকল করিয়া তোমর! দুর্নীতির পরিচয় দ্রিয়াছ। 
তাহাতে আমর। বিস্মিত হইয়াছি]। এবং বেশী কথ! বলিবার প্রয়োজন 

নাই। এই বিষয় লইয়া! কলহ করা শোভন নহে । কারণ_ আমাদের মত 

লোকের মহাত্মাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ মার্তজনীয়। 

ডিগ্রনী 

থপুষ্পাদেস্ত সবিশেষণয়া৷ অনুপলন্ধা! অভাব এব নিশ্চীয়তে। এই 

কথা বলায় জয়ন্তেরও মতে দৃশ্ঠানুপলব্ধির দ্বারা আকাশ-কুম্থমাদির 
অভাব গৃহীত হয়, ইহাই মনে হয়। স্ুতরাং জয়ন্তের সহিত উদয়নের 

এই অংশ লইয়া বিরোধ দেখা যায়। উদয়ন কুন্ুমাপ্রলি গ্রন্থে অলীক- 

প্রতিযোগিক অভাবের ( আকাশকুম্ুমাদির অভাবের ) প্রত্যক্ষ হয় না 

এই কথা বলিয়াছেন। উদয়ন বলিয়াছেন, 

হুষ্টোপলম্তসামগ্রী শশশৃঙগা দিযোগ্যত] । 
ন তন্যাং নোপলস্তোহাস্ত নাস্তি সাহন্ুপলস্তনে ॥ 

ইতি ওয় স্তবক, ওয় কারিক!। 
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প্রত্যক্ষের যাহা অযোগ্য, সেই পরমাত্মার ও কেবলমাত্র অন্ুপলব্ধিব 

দ্বার অভাব গুহীত হইবে না কেন? এইরূপ -প্রশ্নের সমাধান করিবার 
জন্য উদয়ন এই কারিক! বলিয়াছেন। উদয়নের মভিপ্রায় এই যে, 

যোগ্যতা-সছিত নমন্ুপলন্ধষিই অভাবের গ্রাহক, কেবলমাত্র অনুপলব্ধি 

অভাবের গ্রাহক নহে। পরমাজ্মার প্রত্যক্ষযোগাতা ন! থাকায় তাহার 

মনুপলন্ধি অভাবগ্রাহক হইবে না। যোগাত। শব্দের নর্থ _সবৃবিষয়স্থলে 
ইন্দ্রিয় গ্রাহা বিষয় ও তাদৃশ বিষয়ের সহিত ইন্দিয়সঙ্নিকর্ষ, এই দুইটি ভিন্ন 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শন্যতম প্রভৃতি প্রহ্যক্ষকারণসমূহ । এবং অলীকস্থলে 
পিত্তাদি-দোৰ ও যাবৎ প্রত্যক্ষকারণসমূহ । সদ্ধবিষয়স্থলে যোগাতার মধ্যে 

দোষ থাকিবে না। বিষয় ও সন্িকর্ষের বাদ থাকিবে । স্দবিষয়ন্থলে 

বিষয় ও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিষ-সন্সিকর্ষকে বাদ না দ্দিলে বিষয়ের 

অনুপলব্ধি কদাচ ঘটিতে পাঁরে ন1। 

অলীকস্থলে দোষ এবং প্রত্যক্ষের তথাকণিত কারণসমূহ উপস্থিত হইলে 

অলীকেরও প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে । যদি দোষ ও প্রত্যক্ষের যাব কারণ 

উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে অলীকের অনুপলন্ধি তথাকথিত যোগাতার 

সহকৃত না হওয়ায় যোগ্যত1-সহিত অনুপলব্ধি থাকিল না । এবং তথাকথিত 
অনুপলন্ধি না থাকায় অলাকপ্রতিয্টেগিক অভাবের প্রত্যক্ষ হইবে না। 

শলীকপ্রতাক্ষের প্রতি বিষয়ের কারণতা না থাকায় বিষয় মপেক্ষিত 

হয় না। অথচ তাদৃশযোগ্যতা উপস্থিত হইলে তাদৃশব্ষয়ের ( অলীকের ) 

প্রত্যক্ষ হইয়। যাইবে । এবং তাদৃশযোগাত। না থাকিলে অলীকাভাবের 
প্রত্যক্ষের কারণ না থাকায় তাদৃশাভাবের প্রত্যক্ষ হইবে না। অতএব 

অলীকাভাবের “প্রত্যক্ষ কদাচ হইবে না। ইহাই উদয়নের মত। 

কুন্মাগ্তলিগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে । কিন্তু জয়ন্তের মতে 

অতীন্দ্রিয়মাত্রের উচ্ছেদ হয় বলিয়া অনুপলব্ধিমাত্র অভাবের নির্ণায়ক 
নহে, কিন্তু দৃশ্ঠানুপলব্ধিই অভাবের নির্ণায়ক। দোষযোগে আকাশ- 
কুন্থুমাদিরও দৃশ্যত্ব সম্ভবপর বলিয়। দৃশ্যানুপলন্ধি আকাশকুমুমাদির পক্ষেও 

ঘটিতে পারে, ইহা মনে করিয়া জয়ন্ত আকাশকুন্ুমাদি অলীকেরও 

অভাবনির্ণয়ের পক্ষপাতী হইয়াছেন ইহা! আমার মনে হয়। বোধ হয় 

৫৬ 
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দৃশ্টযান্ুপলন্ধি বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য । যদিও “সবিশেষণয়া অনুপলব্ধ্যা, 
এই স্থলে দৃশ্যানুপলব্ধি বলিয়া জয়ন্ত কোন কগ! বলেন নাই, 

তথাপি অভাববস্তত্বনিরাকরণপ্রসঙ্জে দৃশ্যত্ববিশেষণোপাদা নাহুপলব্ধিলক্ষণ- 
প্রাপ্তস্ঠামুপলবেরস্দব্যবহারো ন যস্ত কম্ঠচিদিতি।” এই কথা বলিয়া 
দৃশ্যানুপলন্ধি অভাবগ্রাহক এই কথা বলিয়াছেন। এই স্থলেও তাহাই 
অভিপ্রেত। কিন্তু বৌদ্ধেরাও দৃশ্যানুপলন্ধি আাকাশ-কুন্থমাদিরূপ 
অলীকের মঞ্ভাবসাধক নহে এই কথা খলিয়াছেন। জয়ন্তের উদ্ধৃত 
বৌদ্ধদের উক্তি-_ 

ঘটাদেঃ পূর্ববদৃষম্য দৃশ্যত্বপরিনিশ্চয়াৎ। 
অসন্ত্ব্যবহারে! হি সিধ্যত্যমুপলব্ধিতঃ ॥ 

একাস্তানুপলন্ধেষু বিহায়ঃ-কুন্থমাদিযু 

মসত্বধীর্ন দৃশ্বাত্ব-যোগ্যতানবধারণাণ্ড॥ 

তবে জয়স্তের মতে অন্ুপলন্ধি অভাবনিশ্চয়ের পক্ষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারণ 

নহে, কিন্তু তাহা সাহায্যকারী কারণ। কারণ--জয়ন্ত অনুপলদ্ধিকে পৃথক্ 
প্রমাণ বলেন নাই। তিনি অনুপলন্ধির পৃথক্প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়াছেন। 

উদয়নও অভাবের বস্তুত্ব রক্ষা করিয়াছেন, এবং অন্নুপলব্ধির পৃথক্-প্রামাণ্য 
খণ্ডন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহার সকল কথ! লিখিলাম না। 
যুকিঞ্চিম্মান্র লিখিতেছি-_তিনি বলিয়াছেন যে, অভাববিষয়ক প্রমিতি 
যদি অনুপলব্ধিরূপ পৃথক্প্রমাণজম্য হয়. তাহা হইলে অভাবের ভ্রংমর পক্ষে 
কে করণ হইবে? অথচ ভ্রমমাত্রই দুষ্টকরণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
অনুপলব্ধি এ অভাবভ্রমের কারণ হইতে পারে না। কারণ-_পিত্ত-দুরত্বাদি- 
দোষ এ অনুপলব্ধিরূপ কারণের উপর থাকে না। তাহা ইন্ড্রিয়াশ্রিত। 
সুতরাং অভাবের ভ্রমের পক্ষে ইন্দ্রিয় করণ, অন্ুপলন্ধি নহে- ইহা 
অবশ্যই বলিতে হইবে। ইহ! যদ্দি বল, তাহা হইলে ভ্রম এবং প্রমার 

করণ ভিন্ন হইয়া পড়িল। এবং ভিন্ন হইয়া পড়িলে একটা সাধারণ 
নিয়মের অতিক্রম হয়। সেই সাধারণ নিয়মটী হইতেছে এই যে, শে 
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বাহার ভ্রমের করণ, সে তাহার প্রমারও করণ। ন্ৃতরাং অনুপলব্ধি 
পৃথক্ প্রমাণ নহে । | 

সাখ্যতন্ত্কৌমুদ্দীকার বাচম্পতি মিশ্র তন্বকৌমুদীতে প্রমাণসংক্রান্ত 
আলোচনার প্রসঙ্গে এই মতটার প্রতিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
'তন্রাস্তরে তৈর্থিকানাং লক্ষণান্তরাণি তু ন দুষিতানি বিস্তরতয়াদদিতি ৷ 

অন্যান্য শান্ত্রকারের মতে প্রমিতিকরণ প্রমাণ, সুতরাং চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ- 

প্রমিতির করণ বলিয়! প্রমাণ হইবে। কিন্তু বাচম্পতি ম্্র বলিতেছেন 

যে, চক্ষুরাদি হইতে প্রম! এবং ভ্রম উভয়ই হয় বলায় চক্ষুরাদিকে প্রমাণ 
এবং অপ্রমাণ উভয়ই বলিতে হয়। বাচম্পতি মিশ্রের উক্তির ইহাই 

তাতপর্য্য। এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া তিনি ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা প্রদর্শিত 

প্রত্যক্ষ-প্রমাণের লক্ষণের প্রতি গৌরবপ্রদর্শন করিয়াছেন। সাঙ্খ্মতে 

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রমাণ নহে। এই সকল কথ৷ সাখ্যতবকৌ মুদী গ্রন্থে 
বিশদভাবে আছে। সামগ্রীর প্রমাণতাবাদী জয়ন্তের মতেও এ নিয়মটার 
প্রতিপালন-সন্বদ্ধে বাধা আছে, ইহ। আমার মনে হয়, ইহা স্ুধীগণ বিবেচনা 

করিয়! দেখিবেন। অনুপলব্ধির প্রামাণ্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে কুমারিলের 

রচিত 'ম্বরূপমাত্রং দৃষ্টধ্চ* ইত্যাদ্দি কারিকার অন্যথা ব্যাখা৷ করিয়া জয়ন্ত 
সূক্ষমবুদ্ধি-সহকারে অনুপলব্ধির প্রামাণ্য ব্যাহত করিয়াছেন । কুমারিল 

বলিয়াছেন, দুরস্থ ব্যক্তির দুরস্থিতিকালে দূর হইতেই অনুপলব্ধির দ্বারা 
অভাবের অনুভব হয়। জয়ন্ত বলিলেন দুরস্থ ব্যক্তির দৃরস্থিতিকালে 
প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উদ্নবোধকতায় পুর্ববানুভূত ( পুর্ববদৃষ্ট ) অভাবের স্মরণ 

হয়। তত্তচিস্তামণিকার গজেশও প্রত্যক্ষ-খণ্ডে_ অনুপলব্ধ প্রামাণ্য বাদ- 

গ্রন্থে এ কারিকীটী উদ্ধত করিয়াছেন। তিনি এই কারিকাটার নিজ- 

মতান্ুসারে কোন ব্যাধ্যা না৷ করিলেও তাহার কথ! অনুসারে ইহ! স্পম্টই 

বুঝা যায় যে, দুরস্থ ব্যক্তির পক্ষে তণুকালে প্রত্যক্ষের অগোচর দেশে 
পরোক্ষ বিষষের অভাবের অনুপলন্ধির দ্বারা অনুভব হইতে পারে 

না। কারণ-_-অনুপলদ্ধিমাত্র অভাবের গ্রাহক হয় না, যোগ্যানুপলব্ধিই 

অভাবের গ্রাহক । দুরস্থ বস্তুটি তৎকালে প্রত্যক্ষের অযোগ্য, স্থৃতরাং 
অগ্ুপলব্ধি ন্বতন্্রপ্রমাণরূপে কাচ কালান্তরীয় এবং দেশাস্তরীয় অভাবের 
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গ্রাহক হইতে পারে না। পরিশেষে গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, অসন্নিকৃষ্ট. 

দেশাস্তরে কালান্তরীয় অভাবটা অস্মরণরূপ অনুপলন্ধির দ্বারা পৃষ্টব্যক্তির 
অনুমিত হইয়া থাকে । & 

সুতরাং গজেশের মতে পু্টব্যক্তির দেশান্তরে অবস্থিতিকালে পৃ- 
বিষয়ের অভাব অনুভূত হয়নি । অতএব অনুভবের অভাবে জিজ্ঞাপাকালে 
দুর হইতে তাহার স্মরণ হইতে পারে না। বর্তমান সময়ে জিজ্ঞাসার পর 
তাহার অনুমান হইয়া থাকে । কিন্তু জয়ন্তের মতে দেশান্তরে অবস্থিতি- 

কালে তাদৃশ অভাব গৌণভাবে অনুভূত হইয়াছিল, বর্তমান সময়ে প্রশ্নরূপ 

উদ্বোধকের মহিমায় তাহার স্মরণ হইয়া থাকে, বর্তমান সময়ে তাদৃশ স্থলে 
প্রথম অনুভব হইতেছে না। অতএব গঙ্গেশ ও জয়ন্তের মতবৈষম্য আছে। 

উদ্য়নের কথায় বুঝা যায় যে, উদয়ন ও গঙ্গেশের মত-- অনুমানের 

পক্ষপাতী । কারণ-_-উদ্য়ন বলিয়াছেন, যাহারা অন্ুপলব্ধিপ্রামাণাবাদী, 

তাহাদের মতে এঁ অন্ুপলব্ধি অন্ভাত হইয়া কার্য করে বলিতে হইবে, জ্ঞাত 

হইয়! কার্য্য করিলে এ অনুপলব্ধিকে অনুমাপকহেতু বল। যাইতে পারিবে । 

কারণ- _হেতুমাত্রই জ্ঞাত হইয়। কাধ্য করে। অনুপলব্ধি অজ্ঞাত হইয়। 

কাধ্য করে ইহা বলিলে এঁ মনুপলন্ধিজগ্য যে অনুভবটী হয়, তাহাকে 

প্রত্যক্ষ বল! উচিত। কারণ-_-একমাত্র প্রত্যক্ষই অজ্ঞাতক রণজন্য। 

প্রত্যক্ষের পূর্বের প্রত্যক্ষের কারণ চক্ষুরাদি ইন্দিয়কে জানিতে হয় না__এই 

কথ! উদয়ন বলয়াছেন। এই কগা হুইতে ইহ বুঝা যায় যে, প্রমিতিকরণ 

অজ্ঞাত হইলেই যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহ! নহে, প্রত্যক্ষের অপর কারণ ইন্দিয়- 

সন্নিকর্ষ সেখানে থাকা চাই। 

ইহা যদি হইল, তাহ! হইলে দুরস্থতাবশতঃ অসন্নিকৃষ্ট বস্তুর অনুপলক্ি- 
সংক্রান্ত িজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে সেই অনুপলব্ধি জ্ঞাত হওয়ায় তাহা 

হেতুরূপে তাদৃশবস্তর অভাবকে বুঝাইয়! দেয়। গুতরাং তাদৃশস্থলে এ 
অনুপলব্ধি অনুমানেরই অন্তর্গত। এই যুক্তি অনুসারে অনুপলব্ধি উদয়নের 

* তন্মাদ্যোগ্যান্মরণং লিঙ্গত্বেনৈবোপবুজ্যতে। প্রয়োগন্ত তদ্গেহং তদ্ামৈত্রাভাববৎ তত্তল্য- 

পরিমাণাদিযোগিতগ়ান্মরণেহপি তদ্বত্তয়। অন্মরামাশত্বাদ্ যদ্ধেবং তদেবং যখ| ঘটাভাববদ ভূতলম্। ৪ 

'তন্চিন্তাষণে। প্রত্যক্ষধণ্ডে অনুপলব্প্রামাণাবাদ:, ৬৯২ পৃঃ। রা 
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মতে পৃথক্ প্রমাণ নহে। যাহারা অনুপলন্দিকে পুথক্ প্রমাণ বলেন, 

তাহারা বলেন দুরস্থ বস্তর স্থলে এ দৃরস্থ বস্তুর অনুপলন্ধি অন্য 
অনুপলন্ধির দ্বারা জ্ঞাত হয়। গঞ্জেশ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন-__অন্য 
অনুপলব্ধির দ্বারা অন্ুপলব্ধির জ্ঞান হইলে অনবস্থা-দোষ হয়। 

তাৎপর্য্যটাকাকারও কুমাঁরিলের এ শ্নোকটার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন। তবে জয়ন্তের উদ্ধৃত শ্লোক অপেক্ষা বাচস্পতি মিশ্র এবং 

গঙ্গেশের উদ্ধত শ্লোকের পাঠবৈষম্য গাছে। তীাহার! জ্বলিয়াছেন যে, 

“স্বরূপমাত্রং দৃষ্টং হি বেশ্মা্থার্থং স্মরন্ণথ | . 
তত্রান্যেনান্তিতাং পৃ্স্তদৈব প্রিতিপদ্ধতে ॥» 

তাৎপর্য্যটাকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে স্মরণীয় দূরস্থ নম্ত্বর স্মরণাভাবকে 
মনের দ্বার! প্রত্যক্ষ করিয়! সেই স্মরণাভাবরূপ ভেতুর দ্বার দূরস্থ অসম্নিকৃষট 
বস্ত্র অভাবের অনুমান হইয়া থাকে। সুতরাং তাৎপর্যটাকাকারের 

মতেও এ স্থলে অনুমান। অতএব কেবলমাত্র জয়ন্তের মতে তৎকালে 
অসঙ্নিকৃষ্ট দুরস্থ বস্তুর অভাবের ন্মরণ হইয়া থাকে, যে অভাবটার 

পূর্বেব গৌণভাবে প্রত্যক্ষ ০০ অতএব জয়ন্তের মতটী অভিনব 
বলিয়। মনে হয়। 

তম্মান্নাস্তীতি প্রত্যয়গম্যোহভান ইতি সিদ্ধম। স চ দ্বিবিধঃ, প্রাগভাবঃ 

প্রধ্বংসাভাবশ্চেতি। চত্রুরিধ ইত্যন্তে, ইতরেতরাভাবোহত্যন্তাভাবশ্চ তৌ চ 
দ্বাবিতি। ফ্টুপ্রকার ইত্যন্তে, অপেক্ষাভাবঃ সামর্থাভাবন্তে চ চত্বার 

ইতি। তত্র চয_ 

প্রাগাত্মলাভান্নান্তিত্বং প্র4গভাবোহভিধীয়তে । 

উৎপন্নস্যা ত্বহানং তু প্রধ্বংস ইতি কথ্যতে ॥ 

ন প্রাগভাবাদন্যে তু ভিদ্তান্তে পরমার্থতঃ। 

স হি বস্ৃম্তরোপাধিরগ্যোইন্যাভাব উচ্যতে ॥ 

স এবাবধিশৃন্তত্বাদত্যন্তাভাবতাং গতঃ। ৪ 
অপেক্ষাভাবত। তশ্য দেশোপাধিনিবন্ধনা ॥  +ু ৮.) উনি 
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সামর্থাং পুর্ববসিদ্ধং চেও প্রধবংসে তদভাবধীঃ | 
নো চে তহি বিশেষোহস্ত ছুল্লভঃ প্রাগভাবতঃ ॥ 

উৎ্পন্নস্ত বিনাশো বা তদনুত্পাদ এব বা । 

অভাবস্তত্বতোহন্তে তু ভেদান্বৌপাধিক। মতাঃ ॥ 
তন্মাদভাবাখ্যমিদং প্রমেয়ং তস্তেন্দ্িয়েণ গ্রহণঞ্চ সিদ্বম্। 

অতঃ প্রমাণেষু জগাদ যুক্তং চতুষ্টমেতন্মুনিরক্ষপাদঃ ॥ 

অম্নুন্নাদ 

অতএব উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, “নাস্তি' ইত্যাকার প্রত্যয়ের 

যাহ] বিষয়, তাহ অভাব, ইহ] বন্বাদীর সম্মত; এবং সেই অভাব ছুই 

প্রকার_প্রাগভাব এবং ধ্বংস । অপরের মতে অভাব চতুবিধ, অন্যোহন্া- 

ভাব, অত্যন্তাভাব এবং সেই ছুইটী অভাব ( প্রাগভাব এবং ধ্বংস )। (ইহা 
বৈশেষিক প্রভৃতির মতে ) অন্যের মতে অভাব ছয় প্রকার। তাহাদের 

মতে অপেক্ষাভাব, সামর্থযাভাব এবং সেই চঙুবিধ অভাব ; এই মতে অভাব 

ছয় প্রকার এবং তাহাদের মধ্যে স্বরূপপ্রকাশের প্রাকৃকালীন যে অভাব, 
তাহাকে প্রাগভাব বলে । [অর্থাত যতক্ষণ বস্ত্র উৎপন্ন ন হয়, ততক্ষণ যে 

অভাব তাহাই প্রাগভাব। ] বস্ত্র অনুৎপত্তিই প্রাগভাব ইহাই তাৎপর্য্য । 

উৎ্পন্লের স্বরূপনিবৃত্তিই ধ্বংস। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অন্ঠান্ত অভাব- 
গুলি ( অতান্তাভাব ও অন্যোহন্যাভাব ) প্রাগভাব হইতে ভিন্ন নহে। 

কারণ সেই প্রাগভাব যখন বন্তৃস্তরগত হয় [ অর্থাৎ যাহার অনুত্পাদ 

তাহাতে থাকিবে না, ত্ভিন্ন বস্তুতে থাকে, এ প্রকার নির্দিষ্ট স্থা“কে 
লঙঘন করিবে না বলিয়। একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়! অবস্থিত হয়] তখন 

সেই অভাবই অন্যোহন্তাভাব। সেই অভাবই তাবধিশূন্যতাবশতঃ তত্যন্তা- 
ভাবের স্থানীয় হয় । [অর্থাৎ সেই প্রাগভাব যখন দেশকালরূপ সীমার মধ্যে 

জাবন্ধ ছয় না, তখন তাহাকে অত্যন্তাভাব বলে ।] অত্যস্তাতাব যেরূপ 

দল দেশে এবং সকল সময়ে থাকে, দেশ কাল তাহার অবধি হয় না। 

'িম্যু তাক সর্বদেন্ীয় এবং সার্ববকালিক হইলেও প্রতিযোগিসন্র্ধ দেশে 
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থাকে না, না থাকিলেও তাহা অনিত্য হয় না। সেরূপ অত্যন্তাভাব- 

স্থানীয় প্রাগভাবটাও সর্ববদেশীয় এবং সর্ববকালীন। সংযুক্তসমবেতাদি- 
ভাবে প্রতিযোগীর প্রকাশ না! হইলেই সেই ভাবে তাহার প্রাগভাব থাকিবে । 

এবং সেই ভাবে কুত্তরাপি প্রতিযোগী প্রকাশিত হইলেই সেইস্থানে সেই 
ভাবে তাহার প্রাগভাব না থাকিলেও অন্যত্র থাকিবে। ্তরাং অত্যন্তা- 

ভাবের ন্যায় অত্যন্তাভাবস্থানীয় প্রাগভাবটাও নিত্য, সেই প্রাগভাবকে 
কখনও অপেক্ষাভাবও ঞ্চ বলা যাইতে পারিবে, যখন দেঁশবিশেষ উপাধি 
ইইবে। [যখন দেশবিশেষ অপেক্ষিত হয়, তখন সেই অভাবকে অপেক্ষা 

ভান বলে। যেরূপ যাহার সন্তান আছে, তাহাকে পিতা বলে। ্তরাং 
সন্তানকে অপেক্ষা করিয়াই পিতার পিতৃত্ব। অতএব যাহার সন্তান নাই, 
তাহাতে সন্তানসাপেক্ষ পিতৃত্বের অভাব আছে। এ প্রকার পিতৃত্বের 

অভাবকে পিতৃত্বের প্রাগভাব বল৷ যাইতে পারে ] পুর্বেব যদ্দি সামর্থ্য 

থাকে, তাহ! হইলে এ সামর্থ্যের ধ্বংস হইলে এখন সামর্থ্য নাই এই 

বলিয়। জ্ঞান হয়। [ অর্থাৎ পুর্ববসিদ্ধ সামর্ঘ্যের অভাবটা সামধ্যের ধ্বংস 
অন্য অভাব নহে। ] পুর্বে সামর্থ্য যদি না থাকে, তাহা হইলে এ 
সামর্থ্যের অভাবের প্রাগভাব হইতে কোন পার্থক্য থাকিবে না। বাস্তবিক- 

পক্ষে উৎপন্নের বিনাশ বা তাহার অনু্পাদ এই ছুইটী মাত্র অভাব আছে। 
অভাবের অন্য প্রকারভেদ ওপাধিক (বাস্তবিক নহে )। অতএব 

উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, অভাবনামক এই প্রমেয়টা সত্য, এবং 

ইক্ছরিয়ের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ যুক্তিসঙ্গত । অতএব (প্রমিতিভেদ থাকায়) 
অক্ষপাদ মুনি চতুবিধ প্রমাণ যে বলিয়াছেন, ইহ! যুক্তিসঙ্গত । 

ডিগ্লনী 

বৈশেষিকাদ্ির মতে অভাব চতুবিধ__ধ্বংস, প্রাগভাব, অতান্তাভাব 
এবং অন্যোইন্যাভাব। নব্য নৈয়ায়িকমতেও অভাব চতুবিধ। প্রাচীন 
নৈয়ায়িক উদয়নও স্বরচিত লক্ষণাবলী গ্রন্থে উক্ত রীতি অনুসারে অভাবকে 

, 

সং অপেক্ষা! অভাবং এই অর্থে জপেক্ষাভাব। টিন ০ 

পি 
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চতুধিধ বলিয়াচেন। সর্ববদর্শনপরমাচার্ধ্য বাচস্পতি মিশ্রুও তাতপর্ধ্য-টাকায় . 

২য় অধ্যায়ে ২য় আহ্কিকের ১২ সুত্ের ব্যাখ্যায় চতুবিধ অভাবেরই সমর্থন 
করিয়াছেন । কিন্ত্রু জরন্নৈয়ামিক জয়ন্তের মতে অভাব ছিবিধ, ধ্বংস ও 

প্রাগভাব | তিনি অতান্তাভাব এবং অন্তোইম্যাভীব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র 

অভাব মানেন নাই। তিনি প্রাগভাবকেই অত্যন্তাভাব এবং অন্যোহন্য।- 

ভাবের স্থানীয় বলিয়াছেন । তবে এখন এই মতের প্রতিষেধকল্লে ইহ 

জিন্ঞান্ত হইতে পারে যে, অন্যোহন্য(ভাব প্রতিযোগীর সজাতীয় দেশের 

উপর থাক না, তত্দৃভিন্ন স্থানে থাকে, কিন্তু প্রাগভাব অন্যোহন্যাভাবস্থানীয় 

হইলে এ প্রাগভাব প্রতিযোগীর সজাতীয় দেশের উপরও থাকিতে পারে । 

ইহার উত্তরে ইনাই বক্তব্য বলিয়া আমার মনে হয় যে, প্রাগভাব- 

মাত্রই অন্যোহন্যাভাব নহে, প্রাগভাববিশেষই অন্টোহন্যাভাব। প্রতিযোগী 

এবং তাহার সজাতীয় দেশ হইতে পৃথক্স্থানস্থিত যে প্রীগভাব, তাহাই 

আন্যোহন্ঠাভাবস্থানীয় ' এই জন্যই জয়ন্ত “স.হি বস্তৃন্তরোপাধিরন্যোহন্যাভাব 

উচ্যতে।” এই কথা বলিয়াচেন। অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে যেস্থানে 

ংযোগ-সম্বন্ধে ঘট থাকে, সেস্থানে সেই সম্বন্ধে ঘট থাকে না, এবং 
যেস্থানে সমবায়-সম্বন্ধে ঘট থাকে, সেস্থানে সমবায়-সম্বন্ধে ঘট থাকে না, 

এইরূপভাবে ঘট এবং তদভাবের বিরোধ উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু 

অত্যন্তাভাব স্বীকার না করিলে এবং প্রাগভাৰ অত্যন্তাভাবস্থানীয় হইলে 

এপ্রকার বিরোধ উপপন্ন হইতে পারে না, কারণ যেস্থানে সংযোগ- 

সম্বন্ধে ঘট থাকে, সেই স্থান হইতে ঘট উৎপন্ন না হওয়ায় 

সেইস্থানে ঘটের অনুণ্পত্তিরপ প্রাগভাৰ থাকিতে পারে। এইরূপ 

আশঙ্কাকারীর প্রতি ইহাই বক্তব্য বলিয়া আমার মনে হয় যে, সংযুক্ত 
ঘটের অধিকরণে ঘটসংযোগের প্রাগভাব না থাকায় সংযুক্তঘটেরও 

প্রাগভাব থাকিবে না। এবং এই সমবেতঘটের অধিকরণে সমনেতঘটেরও 

অত্যন্তাভাবের ন্যায় সমকেতঘটেরও প্রাগভাব থাকিবে ন!। তাদুশ ঘট 

তথা হইতে অপন্থত হুইলে পুনরায় তথায় তাদৃশ ঘটের প্রাগভাব থাকিবে " 

সুতরাং অন্যোহন্যাভাবস্থানীয় প্রাগভাবের ন্যায় অন্যন্তাভাবস্থানীয় প্রাগভাবটা 

মীমাবন্ধনহে। এই জন) জয়ন্ত বলিয়াছেন যে, “স এবাবধিশৃগ্যাত্বাদত্তাস্তা 
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ভাবতাং গতঃ। এই প্রাগভাব পুর্বেবও থাকিতে পারে, এবং পরেও 
থাকিতে পারে । অত্যন্তাভাব সনাতন বলিয়। তাহার' অবধিনির্দেশ যেরূপ 
অসম্ভব, সেরূপ অত্যন্তাভাবস্থানীয় প্রাগভাবেরও অবধিনির্দেশ অসম্ভব । 
উদয়নাদ্ির মতে প্রাখভাবের অবধি *-নির্দেশ থাঁকিলেও অত্যন্তাভাবস্থানীয় 

প্রাগভাবের অবধি নাই। প্রাগভাবের অবধি ন৷ থাকিলে অত্যন্তাভাবের 

হ্যায় প্রাগভাবকে নিত্য বলিতে হয়, তাহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। কারণ__বিনাশি 
অভাবকে সকলে প্রাগভাব বলে। প্রাগভাবকে বিনাশী বলিলেই তাহার 

অবধি স্বীকার করিতে হইবে । ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য বলিয়া আমার 

মনে হয়। জয়ন্তের মতে প্রাগভাবমাত্রের এরূপ লক্ষণ অননুমোদিত । 

নচে তিনি “দস এবাবধিশৃন্ত্বাদত্যন্ত/ভাবতাঁং গতঃ।” এই প্রকার বলিতে 

পারিতেন না। এবং উৎপত্তির প্রাকৃকালীন অভাবকেও প্রাগভাব বল৷ 

জয়ন্তের পক্ষে অসম্ভব । কারণ-_যাহাদের উৎপত্তি নাই, তাহাদেরও প্রাগভাব 

জয়ন্তের সম্মত । কারণ_-তিনি মনুত্পন্ন দ্দিককালাদিরও প্রাগভাব শ্বীকার 

করিতে বাধ্য। যেহেতু তিনি তাহাদের অভেদ স্বীকার করেন না। পর্থু 
তাহাদের অন্যোহ্ন্যাভাব ্বীকার করেন । অথচ তাহার মতে প্রাগভাবই 

অন্যোহন্যাভা বস্থলাভিষিক্ত । স্থশুরাং জয়ন্তের মতে (সংযুক্ত সমবেতাদি- 

রূপে) বস্তম্বরূপপ্রকাশের শ্রাকৃকালীন যে অভাব, তাহাই প্রাগভাব 

ইহাই আমার মনে হয়। যেস্থলে এ ভাবে স্বরূপপ্রকাশ চিরদিন 

অনাগতভাবে থাকে, সেইস্থলে এ প্রাগভাব নিত্য। দিকৃকালাদিস্থলে 

তাহারা এঁ ভাবে পরস্পরের উপর প্রকাশিত হয় না। স্থতরাং এ ভাবে 

তাহাদের প্রকাশ অনাগত থাকায় তাহাদের প্রাগভাব নিতা। এবং তাহা 

আন্যোহন্যাভাব-স্থলীভিষিক্ত । এবং অত্যন্তাভাবস্থলীয় প্রাগভাবকেও 

উক্তযুক্তি অনুসারে নিত্য বলিতে হইবে । কিন্তু উৎপাত্তর প্রাকৃকালীন যে 

অভাব তাহাও প্রাগভাব বটে, কিন্তু তাহ বিনাশী। 'প্রাগাতুলাভান্নাস্তিত্বং 

প্রাগভাবোহভিধীয়তে |” এই প্রকার বাক্যের পুর্ববকথিত অর্থই মনে 
হয়। কিন্তু প্রাগাত্বলাভাঙ, এই ' কথাটীর উৎপত্তির পুর্বেব এই প্রকার 

ব্যাখ্যা করিলে সর্বত্র অত্যন্তাভাব এবং অন্যোহম্যাভাবের উচ্ছেদের কথা 

* উত্তরৈকাবধিরভাবঃ প্রাগ্গভাব ইতিলক্ষণাবলী। 

৫৭ 
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উন্মত্তপ্রল'প বলিয়। মূনে হয়। কারণ-_বাহাঁদের উৎপত্তি নাই, এভাদৃশ 
নিত্যবস্তর উৎপত্তিপ্রাক্কালীন মভাব বন্ধ্যার পুঞ্রসদূশ হইয়া! পড়ে। 
পরিশেষে জয়ন্ত অন্ুত্পাদকেই শ্রাগভাব বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারও 

পুর্বেবাক্তরূপে সমাধান কর্তব্য । অন্যথা করিলে তাদৃশ প্রাগভাব অত্যস্তা- 
ভাবস্থানীয় হইতে পারে না। কারণ- _অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা 

সন্বন্ধবিশেষের ছারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া যে স্থানে সংযোগ-সম্বন্ধে ঘট থাকে 

সেই স্থানে ঠ্ঠেই সম্বন্ধে তাহার অভাব থাকে না। ইহ! যদ্দি হইল, তাহা 

হইলে প্রাগভাব অত্যস্তাভাবস্থানীয় হইতে পারে না, কারণ _সংযোগ- 

সম্বন্ধে ঘটের অধিকরণে তাদৃশ সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে না, 
কিন্তু ঘটের অনুৎপার্দ থাকিতে পারে । কারণ-_-তথা হইতে ঘট উৎপন্ন 

হয় নাই। অতএব প্রাগভাব অত্যন্তাভাবস্থানীয় হইতে পারে না। 

ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়--যে, কেবল অনুণ্পাদ 

জয়স্তের বিবক্ষিত প্রাগভাব নহে, কিন্তু সংযুক্তাদিভাবে ঘটাদির অনুৎপত্তিই 

প্রাগভাব । যেস্থানে সংযোগ-সন্বন্ধে ঘটাদি আছে, সেইস্থানে সংযুক্তভাবে 

ঘটাদ্ির অন্ুণ্পত্তি থাকে না, অত্যন্তাভাবের ন্যায় অন্বান্র থাকে । উহা 

স্থধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তবে জয়ন্তের মতে অত্যন্তাভাব 

এবং অন্যোহন্যাভাবের স্থানীয় প্রাগভাবকে বিনাশী বল! চলিবে না, ইহা 

নিশ্চয়, ইহা পুর্বেবে দেখাইয়াছি। জয়ন্ত ধ্বংস এবং প্রাগভাব এই দুইটা 

মাত্র অভাব শ্বীকার করিয়াছেন, অন্য অভাব স্বীকার করেন নাই। 

খগডনখগুখাগ্ভকার শ্রীহর্ষ এবং ভ্টচিন্তামণিগ্রস্থকার গাগাভট্ুও ধ্বংস 
প্রাগভাবের উচ্ছেদ করিয়াছেন। মীমাংসকসম্প্রদায়বিশেষ প্রভাকরও 

অভাবের সম্পূর্ণ বিদ্বেষী । আমার মনে হয় যে, জয়ন্ত সতকাধ্যবাদীদের 

প্রতিষ্ঠাপিত মত প্রাতিষিদ্ধ করিবার অভি প্রায়ে কেবলমাত্র ধ্বংস এবং 
প্রাগভাবকে স্বীয় গ্রন্থাসনে দৃঢ়ভাবে সম্সিবেশিত করিয়াছেন। অথবা 
আমার মনে হয় যে, জয়ন্ত ন্যায়সূত্রের ২য় অধায়ের ২য় আহিকের 
১২ সৃত্র-সংক্রান্ত (প্রাণুৎপত্তেরভাবোপপত্ডেশ্চ ) বাতস্যায়ন-ভাস্ের % 

* অভাবদৈতং খলু ভবতি, প্রাক চোৎপত্তেরবিভমানতা, উৎপরন্ত চাত্সনো! হানাদবিষ্ভমানত।। 
তঙ্জালক্ষিণেযু বাসঃন প্রাডৎপত্তেরবিভমানতালক্ষণো। লক্ষণানামভাবে! নেতর ইতি। ইতি স্যারহূত্র ২ অ. 
২ আ. ১২ সু, ভাগ। 
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পড্ক্তির যথাক্রতার্থ রক্ষ। করিবার অভিপ্রীয়ে অভাব-দ্বৈতবাদ প্রতিষ্টাপিত 
করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোকরের বাস্তিকগ্রন্থের এ সৃত্র-সংক্রান্ত ব্যাখ্য! 
দেখিলে ইহ]! মনে হয় যে, তিনি ধ্বংস এবং প্রাগভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের 

বিরোধ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ফলে তিনি উৎপত্তিশীল বস্তুর পক্ষে 
উৎপত্তির প্রাকৃকালীন অভা?ণ এবং উৎপত্তির পরকালীন ধ্বংসনামক 

অভাব এই ছুইটীমাত্র অভাবের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
উৎপত্তির পরবর্তী এবং বিনাশের পুর্বববর্তী অভাবের অবর্তীরণা৷ করিবার 
প্রয়োজন হয় নাই। স্থতরাং উদ্দ্যোতকরের গ্রন্থের আলোচনা-দবারা 

ইহা মনে হয় না! যে, তিনি অভাবদৈতবাদী। তিনি অভাবের স্বরূপনির্ণয় 

করিয়াছেন, অভাবের বিভাগ করেন নাই । তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি 
মিশ্র অভাবদ্বৈতবাদ-প্রতিষ্ঠাশঙ্কার অপনোদন করিবার অভিপ্রায়ে 
অভাবের চতুবিধত্ব সমর্থন করিয়াছেন। জয়ন্ত ভাষ্যকারের উক্তি হইতে 
অভাবের বিভাগ পর্য্যন্ত সমর্থন করিয়াছেন । 

ননু নাগ্ভাপি চতুষ্টমেবমবতিষ্ঠতে, সম্তবৈতিহো ইতি য়োঃ প্রমাণান্তর- 
তাবাৎ। সম্ভবো নাম সমুদায়েন সমুদায়িনোহবগমঃ, সম্ভবতি খাধ্্যাং 
দ্রোণঃ, সন্তবতি সহল্মে শতমিতি। অনির্দিষটপ্রবস্তৃকা * প্রবাদপরম্পর 
চৈতিহাম্__ইহু বটে যক্ষঃ প্রতিবসভীতি। ন চায়মাগম:। আগ্রস্যোপ- 

দেষ্টুরনিশ্চয়াদিতি তদনুপপন্নম্। 

ভিন্নঃ সম্ভব এষ ন হানুমিতেরাখ্যায়ি খাধ্যামতো 
প্রোণঃ সম্তবতীতি সেয়মবিনাভাবান্মতিলৈ'জিকী । 

এঁতিহান্তধ ন সত্যমত্র হি বটে যক্ষোহস্তি বা নেতি বা 
কে জানাতি কদ। চ কেন কলিতং যক্ষম্য কীদৃগ্ বপুঃ ॥ 

সত্যমপি চাগমাশ পৃথগ্ নৈতিহামুপদেশরূপত্বাৎ। আগ্তগ্রহণং সূত্রে 
ন লক্ষণায়েতি বক্ষ্যামঃ। চার্ববাকধূর্তস্ত-_অথাতন্তব্বং ব্যাখ্াম্যাম ইতি 
প্রতিজ্ঞায় প্রমাণপ্রমেয়-সংখ্যালক্ষণনিয়মাশক্যকরণীয়ত্বমেব তন্বং ব্যাখ্যাতবান্। 

* অনির্দিষ্ট-প্রবতৃক মিত্যাদর্শপুস্তকপাঠে৷ ন সমীচীনঃ। 
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প্রমাণসংখ্যানিয়মাশক্যকরণীয়ত্বসিদ্ধয়ে চ প্রমিতিভেদান্ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণানু- 

পজন্যান্ ঈদৃশান্ উপাদর্শয়। 

বক্রা্গুলিঃ প্রবিরলাঙ্গুলিরেষ পাশি- 

রিত্যন্তি ধীস্তমসি মীলিতচক্ষুষে! ব1। 

নেয়ং ত্বগিল্দ্িয়কথা ন হি তৎ করস্থং 

তত্রৈব হি প্রমিতিমিন্ড্িয়মাদধাতি ॥ 

দূরাৎ করোতি নিশি দীপশিখা চ দৃষ্টা 
পর্য্যস্তদেশবিস্যতান্ত্ব মতিং গ্রভান্তু । 

ধত্তে ধিয়ং পবনকম্পিত-পুণ্তরী ক- 

ষণ্ডোহনুবাতভুৰি দূরগতেহপি গন্ধে | 

তনন্নুবাদে 

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, এখনও প্রমাণ চঠর্বিবিধ ইহা 

স্থির হইতেছে না, কারণ_-সম্ভব এবং এঁতিহ্া এই ছুঈটী স্বতন্ত্র প্রমাণ 
আছে। সমুদায়ের দ্বারা সমুদারের অন্তর্গত বাক্তির জ্ীনকে সম্ভব বলে। 

খারীতে দ্রোণ সম্ভবপর, এবং সহশ্ের মধ্যে শত সম্ভবপর--এই সকল 

উন্্ীহরণ জন্ভবের। যাহার বক্ত1 অনির্দিষ্ট, এইরূপ প্রবাদপরম্পরাকে 

এঁতিহা বলে। এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে, উহ্হাই তাহার উদাহরণ । 

এবং ইহাকে আগম বলা যায় না । কারণ__আপ্ত উপদেষ্টার নিশ্চয় নাই। 

[ অর্থাৎ আগ্তের উপদিষ্ট বাক্যকে আগম বলে। এইস্থলে কোন 
আগত উপদেষ্টা না৷ থাকায় ইহা আগম হইতে পারে না।] এই পর্যন্ত 

প্রতিবাদীর উত্তি। তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই সম্ভবটা [ অর্থাৎ 

সহক্রের মধ্যে শতসংখ্যার অবস্থান বা সহত্রসংখ্যাত বস্তগুলির মধ্যে 

ন্যনসংখ্যাতবস্তর অবস্থান সম্ভবপর_-এইরূপ জ্ঞানকে সম্ভব বলে] 

অনুমিতি হইতে ভিন্ন নহে, এই কথা বলিয়াছি। 'অতএব ( অধিক- 

পরিমাণবিশিষ্ট ) খারীতে (তদন্তর্গত অল্পপরিমাণবিশিষ্ট ) দ্রোণ সম্ভবপর 

এই প্রকার যে জ্ঞান হয়, এই সেই জ্ঞানটা অবিনাভাববশতঃ 

লিজজন্যজ্ান । কিন্তু এঁতিহাটী সত্য নহে। কারণ__এই বটবৃক্ষে যক্ষ 
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আছে কি না ইহা কে জানে, এনং কোন্ সময়ে কেহ কি যক্ষের শরীর 

কিরূপ তাহা! দেখিয়াছেন ? [অর্থাৎ অগ্ভাবধি কেহ কখনও যক্ষকে 

দেখেন নাই ] এবং যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে এতিহা আগম 

হইতে পৃথকৃ নহে, কাঁরণ__তাহা উপদেশেরই স্বরূপ । (যদি বল যে, 
বক্তা স্থিরীকৃত না থাকায় ইহাকে আপ্তোপদেশ বলিব কি প্রকারে ? ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন, সুত্রেতে ( শব্দপ্রমাণের সুত্রে ) আপ্তশব্দের উল্লেখ করা 

হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহ! আগম-লক্ষণে অনুপযোগী, এই কথা পরে বলিব। 

কিন্তু ধূর্ত চার্ববাক অনন্তর এই কারণে পদার্থতত্ব-সন্বন্ধে ব্যাখ্যা করিৰ 
[ অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থের লক্ষণাদি বলিব। ] এই প্রকার প্রতিজ্ঞ 
করিয়া প্রমাণ এবং প্রমেয়ের সংখ্যা এবং লক্ষণের নিয়ম করা অসম্ভব 

| অর্থাৎ প্রমাণ এবং প্রমেয় এত প্রকার, কিংবা প্রমাণ এবং প্রমেয়ের 

লক্ষণ ব্যবস্থিত ইহ1 বলা যায় না। প্রমাণ এবং প্রমের়ের কথিত সংখ্যা বা 

ব্যবস্থিত লক্ষণ হইতেও পারে, না হ্ইতেও পারে, কোন বিষয়ের নিয়ম 

করা চলিবে না] ইহাই তত্ব এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এবং 

প্রমাণ-সংখ্যার নিয়ম অশকা, ইহ সাধন করিবার জন্গ স্বতন্ত্র প্রমিতি আছে 

প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ যাহার জনক নহে, ইহা দেখাইয়াছেন। ( চার্বাক 

প্রকারান্তরে সম্ভবকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। ) 

অথবা অন্ধকারে মুদ্রিতচক্ষু-ব্যক্তির পক্ষে “এই হস্তটীর অস্গুলিগুলি 
সম্কুচিত এবং অতি বিরল" এইরূপ বুদ্ধি হইয়া! থাকে । এই বুদ্ধিটা ত্বগিক্তিয়- 
জন্য নহে; কারণ_ ত্বগিক্দ্রিয় সেই হস্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া! এ প্রকার 
প্রমিতিজ্ঞান সম্পাদন করে না। (এ স্থলে এ প্রকার বুদ্ধিটা প্রত্যক্ষাদি- 

ক্ুপুপ্রমাণজন্ত নহে, উহ1 সম্ভবপ্রমাণজন্য । ) আর রাত্রিকালে দূর হইতে 
দৃষ দীপশিখা দিগন্তব্যাপী প্রভামগ্ডলের জ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকে । 

অনুকূলবাতাসযুক্ত স্থানে পবনকম্পিত পদ্মসমূহ দূরগত গন্ধেরও বোধ 
(দ্রষটার পক্ষে ) করাইয়। দেয় । 

স এবন্প্রারসংবিস্তিসমুতপ্রেক্ষণপণ্ডিত | 

রূপং তপন্ী জানাতি ন প্রত্যক্ষানুমানয়োঃ ॥ 
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প্রত্যক্ষাদ্ বিরলকরাঙ্গুলি প্রতীতি- 
ব্যাপিত্বাদকুশলমিক্দিয়ং ন তম্তাম্। 

আনাভেস্তহিনজলং জনৈঃ পিবস্তি- 
স্তস্পর্শঃ শিশিরতরোহুনুভূয়তেহস্তঃ ॥ 

সংযোগবৃদ্ধিশ্চ যথা তদুথ! 

তুখৈব তজ্জা তদভাববুদ্ধিঃ | 
ক্রিয়াবিশেষগ্রহণাচ্চ তম্মা- 

দকুঞ্চিততাবগমোহঙ্গুলীনাম্ ॥। 

পল্লামোদবিদুরদীপকবিভাবুদ্ধিঃ পুনর্লেজিকী 
ব্যাপ্তিজ্ঞানকৃতেতি ক! খলু মতির্মীনান্তরাপেক্ষিণী । 

খ্যায়৷ নিয়মঃ প্রমাণবিষয়ে নান্তীত্যতো নাস্তিকৈ- 
স্তৎসামর্থ্যবিবেকশৃন্যমতিভিমিথ্যৈৰ বিস্ফুঞ্জিতম্॥ 

ইয়ন্বমবিলক্ষণং নিয়তমস্ত্তি মানেষু নঃ 

প্রমেয়মপি লক্ষণাদি-নিয়মান্থিতং বক্ষ্যতে। 

অশক্যকরণীয়তাং কথয়তা &% তু তত্বং সতাং 

সমক্ষমধুনাত্মনে! জড়মতিত্বমুক্তং ভবে ॥ 

ইতি প্রথমমাহ্িকম্ 

অন্ুবাদ 
এইরূপ ভগানের উদ্ভাবনে সেই বেচারা চার্ববাক পগ্ডিত প্রত্যক্ষ এবং 

অনুমানের স্বরূপ জানেন না। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইতে হস্তের অঙ্গুলিগুলি 

বিরল (ফাঁক ফাক) ইহ] বুঝা যাইতে পারে। 

প্রাপ্কারী বলিয়! সেই প্রতীতির সম্পাদনে পরাঘুখ নহে । সকল লোক 
জল পান করিলে নাভি পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা! হয়, এইরূপ জল পান করিয়া তাহার 

অতি ঠাণ্ডা স্পর্শ অন্ুতব করিতে পারে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেরূপ সংযোগ- 
বিষয়ক বুদ্ধি হইয়া থাকে, তন্রপ তাহার দ্বারা তাহার অভাবেরও 

« আদর্পপুত্তকে কখরতামিতি পাঠে ন শোভন; । 
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জ্ঞান হইতে পাঁরে। এবং ইন্দ্রিয় ক্রিয়-বিশেষগ্রহণে সমর্থ বলিয়া তাহা 

হইতে অঙ্গুলিগুলির আকুঞ্চনরূপ ক্রিয়ারও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । দুর 
হইতে পল্পগন্ধের জান এবং চক্ষুর অগোচরবর্তা প্রদীপালোকের জ্ঞান 
স্বতন্ত্র প্রমিতি নহে । উহা ব্যাপ্যহেতুজ্স্কানজন্ অনুমিতিন্বরূপ জান । অতএব 

কোন জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এতদতিরিক্ত অন্য 

কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। অতএব চতুর্বিবধ প্রমাণের সামর্থা- 

নিদ্ধারণে অক্ষম নাস্তিকগণ প্রমাণের সংখ্যা নিয়ত নহে &গই বলিয়া মিথ্যা 

আস্ফালন করিয়াছেন । 

আমাদের মতে প্রমাণের সংখ্যা অনিয়ত নে, পরম নিয়ত । এবং 

প্রমেয়েরও লক্ষণার্দির নিয়ম আছে । এই কথা পরে বলিব। কিন্তু 

চার্ববাক পদ্াার্থলক্ষণার্দির অসাধ্যতাই তত্ব (বিবরণ ) এই কথা ভদ্রলোকের 

সমক্ষে বলিয়া স্বীয় নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ করিয়াছেন । 

প্রথম আহ্িক সমাপ্ত । 

টিপ্রন্নী 

প্রায় সকল দার্শনিকই সম্ভব এবং এঁতিহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলেন নাই। 

তন্মধ্যে প্রাচীনতম নৈয়ায়িক মহধি কণাদ সূত্রের দ্বারা সম্ভব এবং এঁতিহোর 
প্রমাণান্তরত্বের প্রতিষেধ করেন নাই, কিন্ত তিনি দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকার 

করায় সম্ভব, এবং এঁতিহা পৃথক্ প্রমাণ নহে, ইহা তাহারও মতে 
স্থিরীকৃত। তবে উপস্থারপ্রভতি-টাকাকার তাহাদের পৃথক্প্রমাণতার প্রতিষেধ 
করিয়াছেন। তাহার! অপরের প্রমাণান্তরত্ব প্রতিষেধ করিয়! প্রমাণছৈবিধ্যের 
স্থাপন করিয়াছেন । উপস্কার-কার শঙ্করমিশ্র সম্ভবকে অনুমানের অন্তর্গত 

বলিয়াছেন । ভিনি বলিয়াছেন * অধিকপরিমাণবিশিষ্ট-দ্রব্যবিশেষ খারীতে 

* তত্রেয়ং খাঁরী ছ্োণবতী তদ্ঘটিতত্বাৎ, যদ্ যেন ঘটিতং তৎ তেন তদ্বৎ যখাবয়ববান্ ঘটঃ 
বৈশেষিকদর্শনে। 
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দ্রোণের সত্তা আছে, কারণ--খারী দ্রোণধটিত। এইরূপ অনুমানের 

প্রক্রিয়া দেখাইয়াছেন। শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, এরূপ অনেক স্থঙ্গ 

আছে, যে সকল স্থলে সম্ভব নিশ্চায়ক না হওয়ায় অন্ুমানেরও স্থলাভিষিক্ত 

হইতে পারিবে ন1। “সম্তবতি ব্রান্মণে বিষ্া, সম্তবতি ক্ষত্রিয়ে শৌধ্যমিত্যাদি।, 
এইগুলিই তাদৃশস্থল। ব্রাহ্মণ হইলেই যে বিদ্বান হইবে, বা ক্ষত্রিয় হইলেই 

যে বীর হইবে, তাহা অনিশ্চিত। স্থতরাং কথিত স্থলে সম্ভব নিশ্চায়ক ন! 

হওয়ায় অনুমানরূপে প্রমাণ হইবে না। প্রমাণমাত্রই নিশ্চায়ক হইয়। থাকে । 

যাহার বক্ত। স্থির নাই, একপ প্রবাদপরম্পরাকে এতিহা ** বলে। যাদৃশ 
প্রবাদপরম্পরার অর্থ অপাধিত, তাদৃশ প্রবাদপরম্পরাও শব-প্রমাণ। 

যাহার অর্থ বাধিত, তাহা শব্দ-প্রমাণও নহে। স্ুতরাং এঁতিহা স্বতন্ত্র 

প্রমাণ নহে । নৈয়াধ়িক-মতে আতপ্তোক্তত্বজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ নহে, 

অতএব ঘাদৃশ প্রবাদ-পরম্প্রার বক্তা স্থির নাই, তাদৃশ প্রবাদ-পরম্পরার 
অর্থ বাধিত ন। হইলে তাভ। শব্দ-প্রমাণ হইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই 

জয়ন্ত শব্দ-প্রমাণের লক্ষণে আগু-শন্দের উল্লেখ নাই এই কথা বলিয়াছেন । 

সাধারণতঃ আতপ্তোক্ত-শব্দের অর্থ অবাধিত হয় বলিয়া সুত্রকার 

আগ্তোপদেশঃ শব? প্রমাণম্* এই কথা বলিযাচেন-_ ইহা আমার মনে 

হয়। উপস্কারের আলোচনা করিলেও ইহা বুঝ! যায়! শব্দের অর্থ 

অবাধিত না হইলে যোগ্যতার নিশ্চয়টা প্রমা হয় না। যোগ্যতার নিশ্চয় 

প্রমা না হুইলে শাব্দবোধ প্রমা হয় না। এইজন্য পরবর্তী নৈয়াধিক 
বিশ্বনাথ যোগ্যতার প্রমা-নিশ্চয়কে শাব্বোধরূপ প্রমার কারণীভূত গুণ 

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল সুচনার জন্য সুত্রকার গৌতমমুনি 
'আপ্তোপদেশ' এই অংশের উল্লেখ করিয়াছেন। কণাদের পরবর্তী ও 

তাহার অনুসরণকারী নৈয়াধিক পুজ্যপাদ প্রশস্তদেব ভাষ্তে এ ভাবেই 
সম্ভব ও এঁতিহোর প্রমাণান্থরত্বের প্রতিষেধ করিয়াছেন। প্রমাণত্রয়বাদ- 

পূর্ণ সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাপক ইঈশ্বরকৃষ্ণের ব্যাখানগ্রস্থ তত্বকৌমুদীতে 

বাচস্পতি মিশ্র সম্ভব এবং এতিহ্াদির প্রমাণাস্তরত্বের প্রতিষেধ করিয়া 

প্রমাণত্রয়বাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । অক্ষপাদ স্বয়ং ২য় অধ্যায়ের ২য় 

* ইতিহেতি নিপাত-সমুদ্রারঃ পুর্াবৃত্তে বর্ততে, তস্য ভাব এঁতিহাম্। 
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আহ্কিকে ২য় সূত্রের দ্বার! সম্ভব এবং এঁতিহ্যাির প্রমাণান্তরত্বের প্রতিষেধ 
করিয়া প্রমাণচতুষ্টয়বাদ অক্ষুপ্ন রাখিয়াছেন। ' বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথায়- 
ও বুঝ যায় যে, “আপ্তোপদেশ* এই অংশটা আপাততঃ উল্লিখিত হইয়াছে, 
উহার উপর সুত্রকারের নির্ভরতা নাই। নির্ভরতা থাকিলে যাহার বক্তা 
অনিদ্দিষ্, এরূপ প্রবাদপরম্পরাত্মক এঁতিহাকে অর্থের নিরবাধতা দেখিয়া 
শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত করিতে পারিতেন না। স্থুতরাং পর্ণবকথিতরীতি 
অনুসারে “আপ্তোপদেশ* এই অংশের সমাধান, যাহা জয়ন্তের উদ্ভাবিত, 
তাহ] সমীচীন । মীমাংসকশিরোমণি কুমারিলের আলোকে আলোকিত 

শান্সদীপিকাকারের ১ম পাদের ৫ম অধায়ের ৫ম সুদত্রর ব্যাখ্যার প্রমাণ- 

নিরূপণোপসংহারে সম্ভব এবং এঁতিহা।দির প্রমাণান্তরত্ব প্রতিষেধ ও প্রাগুক্ত 
প্রকারে অনুমান এবং শব্দাদির অন্তর্গতত্ব সমথিত হইয়াছে । ভাট্রচিন্তামণি- 

গ্রন্থে তর্কপাদেও সম্ভব এবং এতিহ্যাদির প্রমাণান্তরত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । 

ভাট্রচিস্তামণিগ্রস্থকার বলিয়াছেন, সম্ভবমাত্রই অনুমানের অন্তর্গত। কিন্তু 

এঁতিহামাত্রই শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত নহে । যে স্থলে এতিহা নিশ্চায়ক, সেই 
স্থলে এতিহা শব্দ-প্রমাণ, কিন্তু যে স্থলে তাহা নিশ্চাঁয়ক নভে, তাহা শব্দ-প্রামাণ 
নহে। প্রমাণমাত্রই নিশ্চায়ক হইয়া থাকে । এই বটবুক্ষে বক্ষ বাস করে 

এইরূপ এঁতিহা-বাক্য নিশ্চায়ক হয় ন1 বলিয়! অপ্রমাণ। শ্লোকবাত্তিকের 
অনুগামী পুর্ববমীমাংসাগ্রন্থ মানমেয়োদয়গ্রন্থেও সম্ভব এবং এঁতিহোর প্রতিষ্ঠান 
প্রতিরুদ্ধ। সম্ভবের অনুমানপ্রবেশ নির্ববাধ *। এই গ্রন্থে এতিহোর পক্ষে 

ইহ1 উক্ত আছে যে, যে এঁতিহের মূলে কোন প্রমাণ নাই, প* কেবল 

খাধ্যাদি-পরি মাণেবু প্রস্থা দিগ্রহণঞ্চ যৎ। 

তৎ সম্ভব ইতি প্রাহুরন্তর্ভাবে। হি সম্ভবঃ | 

তচ্চান্ুমানিকং জ্ঞানমিচ্ছস্তি স্বচ্ছচেতসঃ ॥ ইতি মানমেয়োদরে প্রমাণপন্থিছ্ছেদঃ। 

প্রবাদমাব্রশরণং বাকামৈতিক্তমুচ্যতে | 

বটে বটে বৈশ্রবপাস্তিষউভীত্যাদিকং যথা ॥ 

তৎ প্রায়! মূলরা হিত্যাদপ্রমাণতয়েষ্যতে | 
নন্বেবং কুষ্তরামাদিশকথাপি হি কথং হি বঃ॥ 

মৈবং স্মতিবদাপ্রোক্তি প্রসিত্ধ্য। মূলসম্ভবাৎ। ইতি মানমেয়োদয়ে প্রমাণপরিচ্ছেদঃ। 

৫৮ 
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প্রঝন্দমান্রেই পরিণত, তাহা অপ্রমাণ। 'রামকুষ্ণাদির বৃত্বান্তের মূলে প্রমাপ-. 
পুরুষের উক্তি থাকায় রামায়ণাদি কথ নির্ধবাধ শব্দ-প্রমাণ। 

মানমেয়োদয়গ্রন্থে তৎপ্রায়ো! মুলরাহিত্যান্ ন প্রমাণতয়েষ্যতে । এই 
প্রকার উক্তি থাকায় এবং এ উক্তিতে “প্রায় এই শব্দটা উল্লিখিত 
থাকায় কোন কোন এঁতিহোর মূলে প্রমাণ আছে, ইহা সূচিত হয়। এনং 
যাহার মুলে. প্রমাণ আছে, শাহা শব-প্রমাণের অন্তর্গত ইহাই ব্যক্ত হয়। 
স্থতরাং জয়ন্তেত্ট সহিত এ সকল গ্রন্থকর্তার৷ একমত ইহা নিঃসঙ্ষোচে বলা 
যাইতে পারে। 

কিন্তু প্রভাকরের মতানুষায়ী শালিকানাথ স্বরচিত প্রকরণ-পঞ্চিকা গ্রন্থে 
প্রমাণপরায়ণ-নামক পঞ্চমপ্রকরণে ধাহ। বলিয়াছেন, তাহা দেখিলে মনে 
হয়, যে, তিনি সম্তব-সন্বন্ধে  জয়ন্তের সহিত একমত, কিন্ত 

এঁতিহ-বিষয়ে তাহার সহিত একমত নহেন। কারণ--তিনি বলিয়াছেন, % 

এতিহামাত্রই অপ্রমাণ, কারণ-_তাহার মুলে কোন প্রমাণ থাকে না। মূলে 
প্রমাণশূন্য প্রবাদপর্পরাই এঁত্িহা । কোন এতিহোর মুলেই প্রমাণ থাকে না 

বলিয়া এতিহ্াবিশেষও শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত নহে। প্রকরণ-পঞ্চিকার 
পড়্ভ্তি দেখিলে ইহাই তাহার তাণ্পধ্য বলিয়া আমার মনে হয়। 

প্রথম আহ্ছিক সমাপ্ত 

৪০ ০১০১ 

চটি... .. ১০ 

« এতিহামপ্য প্রতীয়মান-মূলভূতপ্রমাণাত্তরপরস্পরা-বচনমান্বং ন প্রমাণতাঁং প্রতিপন্ভতে। ইতি 
প্রকরণপঞ্চিকায়াং প্রমাণপরাকণং নাম পঞ্চম প্রকরণস্। 
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